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ALAN 

 

Gıda Teknolojisi 

 

DAL/MESLEK 

 

Alan Ortak 

 

MODÜLÜN ADI 
Fiziksel Değişimler 1 

 

MODÜLÜN TANIMI 

Maddenin yapısı, element, bileşik, karışım ve ısıtma 

düzeneği ile ilgili bilgilerin verildiği öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur. 

YETERLİK Fiziksel Değişimleri İncelemek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Bu modül ile gerekli bilgileri alıp, uygun ortam 

sağlandığında kuralına uygun olarak fiziksel 

değişimleri inceleyebileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Kuralına uygun olarak saf madde ve karışım 

maddeyi karşılaştırabileceksiniz. 

2. Kuralına uygun olarak homojen ve heterojen 

karışım oluşturabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam:  
Sınıf, laboratuvar, kütüphane, ev, bilgi 

teknolojileri ortamı ( İnternet ) vb. kendi kendinize 

veya 

grupla çalışabileceğiniz tüm ortamlar. 

Donanım: Bunzen beki, üçayak, amyant tel, deney 

tüpü, baget, beher, yemek tuzu, tebeşir tozu, alkol, 

yağ. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden 

sonra, verilen ölçme araçları ile kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Modül sonunda öğretmeniniz tarafından teorik ve 

pratik performansınızı ölçme teknikleri uygulanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve beceriler 

ölçülerek değerlendirileceksiniz. 
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Madde, her alanın olduğu gibi gıda teknolojisi alanının da temelini oluşturur. Çünkü 

canlı veya cansız, boşlukta yer kaplayan her şey maddedir. O halde evreni tanımak ve gıda 

teknolojisi alanında gelişmek için öncelikle maddeyi oluşturan yapıları anlamak gerekir. 

 

Bir element, gıdaların üretimi sırasında kullanılması elzem bir madde olabilir. Ya da 

bir bileşik, gıdaların kalite kontrolü sırasında kullanılan önemli bir kimyasal madde olabilir. 

Günlük hayatta tükettiğimiz çoğu gıda birer karışımdır. Bu nedenle gıda teknolojisi alanında 

ilerleyebilmek için maddeyi oluşturan bu temel yapıları kavramak çok önemlidir. 

 

Gıda teknolojisinde başarılı olabilmenin şifresi, “Ne, Neden, Nasıl?” sorularını 

sorabilmek ve doğru sonuca ulaşabilmektir. Merak etme ve araştırma, beraberinde 

geliştirmeyi getirir. Bu modül ile “Madde nedir?” , “ Elementler basit işlemler ile neden 

kendini oluşturan maddelere ayrıştırılamaz?”, “Bileşik formülleri nasıl yazılır?” gibi 

sorularınıza yanıt bulabileceksiniz. 

 

Bilim, hayat ile iç içedir. Bu modül sonunda hayatta ve diğer modüllerde kullanmak 

üzere bir çok temel bilgi edineceksiniz.  

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 
 

 

 

 

 

 
 Bu öğrenme faaliyeti sonunda kuralına uygun olarak saf madde ve karışım maddeyi 

karşılaştırabilmek için gerekli bilgi, beceri ve deneyime sahip olacaksınız. 

 
 

 

 

 

 

 

 Element kavramının tarihsel gelişimini araştırınız ve sınıfta arkadaşlarınız ile 

paylaşınız. 

 Çalışma grupları oluşturarak element ve bileşik halinde bulunan, gıdaların üretimi 

sırasında çeşitli amaçlar ile kullanılabilen maddeleri araştırınız ve rapor hazırlayarak 

sınıfta arkadaşlarınız ile paylaşınız. 

 

1.MADDENİN YAPISI 
 

Maddenin yapısından bahsedebilmek için ilk olarak maddenin tanımını yapmamız 

gerekir.  

 

Madde: Uzayda yer kaplayan yani bir kütlesi, hacmi olan, duyu organlarımız ile 

varlığı algılanabilen her şeydir.  

 

İnsan, kağıt, masa, süt, tahıl vb. birer maddedir. Koku alma duyusu ile 

algılayabildiğimiz parfüm, kimyasal buharları vb. örnekler de madde olarak nitelendirilir.  

 

    

 

Resim 1.1: Madde örnekleri (Meyve suyu, un, parfüm ) 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Örneklerden anlaşılacağı üzere maddelerin sahip oldukları fiziksel ve kimyasal 

özellikler, farklılıklar gösterebilir. Bu neden ile maddeler fiziksel ve kimyasal özelliklerine 

göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmayı aşağıdaki şema ile inceleyelim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. METAL  

1.ORGANİK 

2. AMETAL  BİLEŞİK     1. ADİ (BASİT) 

 

3. YARI METAL 2.ANORGANİK                  2.SÜSPANSİYON  

BİLEŞİK                             

4. SOYGAZ         3. EMÜLSİYON          ÇÖZELTİ 

      
                                                                                                  4. AEROSOL   

                                            
    5. KOLOİT 

 

1.1. Saf Madde  

 
Aynı cins atom veya moleküllerden oluşan homojen maddeler, saf madde olarak 

tanımlanır. Bu tanımı yaparken atom ve molekül kavramlarını da hatırlamamız gerekir. 

Atom maddelerin en küçük yapıtaşı olarak tanımlanırken molekül, birden fazla aynı veya 

farklı tür atomun bir araya gelmesi ile oluşan gruplara verilen addır. 
 

Bir maddenin saf madde olabilmesi için bazı özelliklere sahip olması gereklidir. Bu 

özellikler aşağıdaki gibidir: 

 

 Homojenlerdir. (Her noktasında aynı özellik ve bileşimi gösteren maddelere 

homojen maddeler denir. Homojen karışımlar başlığı altında bu kavram ayrıntılı 

olarak açıklanacaktır.) 

 Aynı cins atom veya moleküllerden oluşmaktadırlar. (Bu özellik homojenlik 

kavramını işaret eder.) 

 Belirli bir erime, donma ve kaynama noktasına sahiplerdir. (Hal değişim 

noktaları, maddeler için ayırt edici bir özelliktir.) 

MADDE 

SAF MADDE 

HETEROJEN 

KARIŞIM 

ELEMENT 

KARIŞIM (SAF OLMAYAN 

MADDE) 

BİLEŞİK 
HOMOJEN 

KARIŞIM 
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 Sembol veya formüller ile gösterilirler. 

 Belirli bir yoğunlukları vardır. (Yoğunluk, maddeler için ayırt edici bir 

özelliktir.) 

 

Saf maddelere örnek olarak iyot elementi, iyotlu bir bileşik olan KI (potasyum iyodür) 

bileşiği, bakır elementi ve yine bakırlı bir bileşik olan CuSO4 (bakır sülfat) bileşiği 

verilebilir. Şimdi saf maddeleri sınıflandırdığımız gibi element ve bileşik kavramlarından 

bahsedelim.  

 

1.1.1 Element 

 
1.1.1.1. Tanımı 

 

Saf maddeler başlığı altında değinildiği üzere maddeyi oluşturan en küçük yapı birimi 

atomdur. Buna bağlı olarak element, aynı (tek) tür atomlardan oluşan ve kimyasal ya da 

fiziksel yollar ile daha basit yapılara ayrıştırılamayan maddelere verilen addır. 

 

Elementler aşağıdaki özelliklere sahiplerdir: 

 

 Saf ve homojen maddelerdir. 

 Semboller ile ifade edilirler. 

 Kimyasal ve/veya fiziksel yollar ile kendisini oluşturan daha basit yapılara 

ayrıştırılamazlar. 

 Belirli bir donma, erime ve kaynama noktaları vardır. 

 Sabit koşullarda belirli bir yoğunlukları vardır. 

 

1.1.1.2. Sınıflandırılması 

 

Elementlerin onları diğerlerinden ayırt edici özellikleri mevcuttur. Bunun yanında bazı 

elementler ile de kimyasal benzerlikler göstermektedirler. Araştırmacılar bu benzerlikleri 

göz önüne alarak elementleri metaller, ametaller, yarı metaller ve soygazlar olmak üzere 4 

grupta incelemektedirler. Bu sınıflandırmayı kavramamızı kolaylaştırmak adına ilk olarak 

periyodik tablodan bahsetmek gerekir. 

 

Periyodik tablo, Dünyada bilinen tüm elementlerin benzer kimyasal özelliklerine göre 

yerleştirildiği sistemdir. Bu sistem ilk olarak 1867 yılında J.A.R. Newlands tarafından, 

elementlerin artan atom kütlelerine göre sıralaması ile oluşturulmuştur. Oluşturduğu bu 

sistem ile Newlands, bir elementin atom kütlesine göre kendisini izleyen sekizinci elemente 

benzer özellikler gösterdiğini savunan oktavlar kanunu ortaya koymuştur. 1869 yılında ise 

Dmitri Mendeleev, elementleri benzer özelliklerine göre sıralamış ve artan atom kütlesine 

dayanan bir sistem elde etmiştir. Meydana getirdiği bu sistem sayesinde, o yıllarda 

bilinmeyen bazı elementlerin (germanyum, skandiyum vb.) varlığını ve hatta özelliklerini 

keşfetmiştir.  
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Resim 1.2: D. Mendeleev’in oluşturduğu periyodik sistem 

 

D. Mendeleev’in geliştirdiği periyodik sistem diğer sistemlerden farklı olarak yeni 

elementlerin sisteme dahil edilmesine olanak sağlar. Bu neden ile günümüzde Mendeleev’in 

sistemi kullanılmaktadır. Fakat bu sistem atom kütlesi değil atom numaraları baz alınarak 

yeniden düzenlenmiştir. 

 

 

 

Resim 1.3: Elementlerin atom numaralarına göre düzenlendiği periyodik sistem 
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Resim 1.3’te gördüğünüz üzere periyodik cetvelde periyot ve grup olarak adlandırılan 

iki kavram vardır. Periyodik tabloda yatay sıralara periyot, dikey sıralara ise grup adı verilir. 

Periyodik cetvelde periyot numarası, bir elementin sahip olduğu elektronların bulunduğu en 

yüksek enerji seviyesini gösterirken grup numarası ise elementlerin benzer özellikler 

gösterdiğini ifade eder. 

 

Periyodik cetveller elementleri daha kolay incelememizi sağladığı gibi aynı zamanda 

metal, ametal, yarı metal ve soygaz kavramlarını somutlaştırıp özelliklerini daha iyi 

anlamamızı sağlar. Resim 1.4’te bu kavramların periyodik cetveldeki yerleşimlerini görelim. 

 

 

 

Resim 1.4: Element sınıflarının periyodik cetveldeki konumu 

 

Metaller 

 

Periyodik cetvelin genellikle 1A,2A,3A ve B gruplarında bulunan yani elektron 

dağılımlarının son katmanında çoğunlukla 1, 2, 3 elektrona sahip olan elementler, metal 

olarak tanımlanırlar. Resim 1.4’de görüldüğü gibi bir çok element metal formunda bulunur 

ve elektron vermeye çok yatkındır. Elektron vermeye yatkın oldukları için pozitif yük ile 

yüklüdürler. Metallere örnek olarak lityum, sodyum, bakır, demir, kalay vb. verilebilir. 

 

 

Resim 1.5 : Sodyum metali 



 

 7 

 

 

Metallerin sahip oldukları özellikler şu şekildedir: 

 

 Yüzeyleri parlaktır. 

 İşlenerek tel ve levha haline getirilebilirler. 

 Isı ve elektriği iyi iletirler (Bu özellikleri elektron verme yatkınlıklarından 

kaynaklanmaktadır.). 

 Civa metali hariç normal koşullarda katı halde bulunurlar. 

 Serbest halde tek atom olarak bulunurlar. 

 Ametaller ile iyonik bağlı bileşik oluştururlar. 

 Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar fakat alaşım olarak tanımlanan homojen 

karışımları oluşturabilirler. (Örnek, çelik alaşımı: demir, nikel ve krom 

metallerinin birbirleri içerisinde eritilmesi ile oluşan homojen bir karışımdır.) 

 Bileşiklerinde daima pozitif değerlik alırlar. 

 

Ametaller 

 

Periyodik cetvelde 5A, 6A ve 7A (Hidrojen 1A, Karbon 4A Grubunda istisnai birer 

ametaldir.) gruplarında bulunan yani elektron dağılımlarının son katmanında genellikle 5,6 

ve 7 elektron bulunan elementler, ametal olarak adlandırılır. Ametaller, metallerin aksine 

elektron almaya yatkındırlar ve bu neden ile negatif yük ile yüklü olabilirler. Ametallere 

örnek olarak iyot, kükürt, karbon, hidrojen, azot vb. verilebilir. 

 

 

Resim 1.6 : İyot ametali 

Ametaller aşağıdaki özelliklere sahiplerdir: 

 

 Yüzeyleri mattır. 

 İşlenerek tel ve/veya levha haline getirilemezler. 

 Isı ve elektriği iletmezler. (Yalıtkan maddelerdir.) 

 Normal koşullarda katı, sıvı ya da gaz halinde bulunabilirler. 

 Serbest halde molekül olarak bulunurlar. 

 Kendi aralarında kovalent bağlı bileşik oluşturabilirler. (Elektron ilgili yüksek 

olan negatif, diğer ise pozitif değerlik alır.) 

 Metaller ilk oluşturdukları iyonik bağlı bileşiklerinde daima negatif değerlik 

alırlar. 
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Yarı Metaller 

 

Metaller ve ametaller arasında özellik gösteren yani hem metallerin hem de 

ametallerin bazı özelliklerini gösterebilen elementler yarı metaller olarak tanımlanır. Yarı 

metaller metaloid olarak da adlandırılırlar. Metaloidlerin fiziksel özellikleri metallere, 

kimyasal özellikleri ise ametallere benzemektedir. Yarı metallere örnek olarak arsenik, 

germanyum, bor ve silisyum verilebilir. 

 

 

Resim 1.7: Arsenik yarı metali 

 

Yarı metallerin özellikleri aşağıdaki gibidir: 

 

 Yüzeyleri mat veya parlak olabilir. 

 İşlenerek tel ve levha haline getirilebilirler. (Fiziksel özellikleri metallere 

benzediği için) 

 Isı ve elektriği metallerden daha az ametallerden ise daha fazla iletirler. Bu 

neden ile yarı iletken olarak bilinirler. 

 

Soygazlar 

 

Periyodik cetvelin 8A grubunda yer alan yani elektron dağılımlarının son katmanında 

8 elektron bulunduran (Helyum, elektron dağılımının son katmanında 2 elektron bulundurur, 

fakat soygazdır.) elementler, soygaz ya da asal gaz olarak tanımlanmaktadır. Oldukça kararlı 

yapıda oldukları için elektron alma ya da verme eğiliminde değillerdir. Soygazlara örnek 

olarak helyum, neon, argon vb. verilebilir. 

 

 

Resim 1.8 : Argon soygazı 
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Soygazlar aşağıdaki özelliklere sahiplerdir: 

 

 Isı ve elektriği iletmezler. (Yalıtkan maddelerdir.) 

 Normal koşullarda gaz halinde bulunurlar. 

 Serbest halde tek atomlu olarak bulunurlar. 

 Erime ve kaynama sıcaklıkları düşüktür. Atom numarası arttıkça erime ve 

kaynama sıcaklıkları artar. 

 Bileşik oluşturmazlar. 

  

1.1.1.3. Sembolleri 

Elementler semboller ile ifade edilir ve bu sembollerin uluslararası geçerliliği vardır. 

Çok sayıda kimyacının yaptığı çalışmaların ardından 1813 yılında Jon Jakob Berzelius 

tarafından elementlerin isimlendirilmesi için bir temel kural dizini oluşturuldu. Günümüzde 

de halen bu kurallar elementlerin isimlendirilmesi için kullanılmaktadır. Elementlerin 

adlandırılmasında kullanılan temel kurallar şöyledir: 

 

 Element sembollerinde sıklıkla isimlerinin İngilizce karşılıklarının ilk harfi 

büyük olacak şekilde yazılarak ifade edilir. (Ör: N: Nitrojen- azot, C: Carbon- 

Karbon) 

 Eğer elementin baş harfi ile sembollenen başka bir element var ise elementin 

isminin ikinci harfi de sembolde ifade edilir. (Ör: C: Carbon- Karbon, Co: 

Cobalt-Kobalt) 

 Elementin İngilizce adının ilk iki harfi ile sembollenen başka element var ise bu 

kez ilk harften sonra farklılık gösteren ilk harf sembolde ifade edilir. (Ör: Cl: 

Chlorine- Klor, Cr: Chromium- Krom) 

 Moleküler yapıda bulunan elementlerde molekül grubunun kaç atomdan 

oluştuğunu belirtmek üzere formüller kullanılır. (Ör: oksijen molekülü (O2) ) 

 Periyodik tabloda 11 elementin sembolleri latince ya da eski dillerdeki adları 

temel alınarak verilmiştir. Bunlar aşağıdaki tabloda şu şekilde verilmiştir. 

 

Elementin 

Sembolü 

Elementin Türk Dilindeki 

Karşılığı 

Elementin Eski Dildeki 

Adı 

Na Sodyum Natrium 

K Potasyum Kalium 

Fe Demir Ferrum 

Cu Bakır Cuprum 

Ag Gümüş Argentum 

Pb Kurşun Plumbum 

Sb Antimon Stibium 

Sn Kalay Stannum 

W Tungsten Wolfram 

Au Altın Aurum 

Hg Civa Hydrargyrum 

 

Tablo 1.1: Latince veya eski dillerdeki adları ile sembollendirilen elementler 
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Çoğunlukla doğada bulunmayan laboratuvarlarda yapay olarak elde edilen yeni 

elementler ise atom numaralarına karşılık gelen Latince sayılar temel alınarak sembolleri 

oluşturulmuştur. Örnek olarak, atom numarası 115 olan Ununpentiyum metali verilebilir. 

Simgesi Uup olarak belirlenmiştir. Fakat bu tür semboller geçicidir. Uup sembolünü Latince 

rakamlar olarak açacak olursak: 

 

1:Uni – 1:Uni – 5:Penta rakamlarının baş harflerinden “Uup” sembolü 

oluşturulmuştur. 

 

Bazı elementlerin sembolleri ve gıda sanayiindeki kullanım alanları aşağıdaki tabloda 

şu şekilde verilmiştir: 

 

Elementin 

Adı 

Elementin 

Sembolü 

Elementin Gıda Sanayiinde 

Kullanımı 

Elementin Resmi 

Alüminyum Al 
Gıda Sanayiinde ambalaj 

materyali olarak kullanılır. 

 

Azot N 

Gıdaların dondurularak 

muhafazasında soğutucu gaz 

olarak kullanılır. 

 

Oksijen O 

İçme sularının 

zenginleştirilmesinde ve gıda 

ambalajlarında itici gaz olarak 

kullanılır. 
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Gümüş Ag 
Gıda sanayinde renklendirici 

madde olarak kullanılır. 

 

Altın Au 
Gıda sanayiinde renklendirici 

madde olarak kullanılır. 

 

Argon Ar 
Gıda ambalajlarında itici gaz 

olarak kullanılır. 

 
 

Tablo 1.2: Bazı elementlerin sembolleri ve gıda sanayiinde kullanım alanları 

1.1.2. Bileşik 

 
1.1.2.1. Tanımı 

 

En az iki tür elementin belirli oranlarda kimyasal yollar ile tepkimeye girerek, kendi 

kimyasal özelliklerini kaybedip oluşturdukları yeni saf ve homojen maddelere bileşik denir.  

      +                       

        Baryum metali (Ba)         Kükürt ametali (S)            Baryum Sülfür Bileşiği (BaS) 

 

Resim 1.9 : BaS bileşiğinin baryum ve kükürt elementlerinde oluşumu 
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Bileşiklerin oluşumu kimyasal bir olaydır. Buna bağlı olarak bileşiklerin kendisini 

oluşturan elementlere geri dönüşümü yine ancak kimyasal yollar ile mümkündür. Fiziksel 

yollar ile bileşikler daha basit yapılara ayrıştırılamaz.  

Bileşikler saf maddelerdir. Bu neden ile saf maddelerin taşıdığı tüm özellikleri taşırlar. 

Bileşiklerin özelliklerini şu şekilde ifade edebiliriz: 

 

 Saf ve homojen maddelerdir. 

 Kimyasal yollar ile kendini oluşturan elementlere ayrıştırılabilirler fakat fiziksel 

yollar ile ayrıştırılamazlar. 

 Sabit koşullarda belirli donma, erime ve kaynama noktaları vardır. 

 Sabit koşullarda belirli yoğunluğa sahiptirler. 

 Kimyasal formüller ile ifade edilirler. 

 

Maddenin yapısı başlığı altında bileşikleri organik ve anorganik bileşikler olmak üzere 

iki şekilde sınıflandırmıştık. O halde organik ve anorganik bileşik kavramlarına giriş 

yapalım. 

 

Organik bileşik, canlılarda bulunan ve yapısında karbon (C) elementi içeren 

bileşiklere verilen addır. İlk keşfedildiği yıllarda organik bileşiklerin var olabilmesi için 

yaşamsal bir kuvvete ihtiyaç duyduğu yani laboratuvarlarda üretilemeyeceği düşünülmüş 

olsa da yapılan çalışmalar organik bileşiklerin laboratuvarda da üretilebildiğini, bu neden ile 

sadece canlılarda bulunur kavramının doğru olmadığını göstermiştir. Ayrıca yapısında C 

bulunduran her bileşik de organik değildir. Örneğin kalsiyum karbonat (CaCO3), sodyum 

karbonat (Na2CO3) gibi karbonatlı bileşikler yapısında karbon bulunmasına rağmen organik 

değil inorganik bileşiklerdir. Organik bileşiklere örnek olarak karbonhidratlar, proteinler, 

yağ asitleri vb. verilebilir. 

 

Anorganik bileşik, organik teriminin başına gelen –an olumsuzluk ekinden de 

anlaşılacağı gibi organik bileşik kavramının tam tersine, yapısında karbon bulundurmayan 

bileşiklere verilen addır. Anorganik bileşiklere örnek olarak ise su, tuzlar, bazı asitler 

verilebilir. 

 

1.1.2.2. Bileşik Formülleri 

 

 Bileşiklerin özelliklerinde bahsedildiği üzere bileşikler, kimyasal formüller ile 

gösterilirler. Bu formülde o bileşiği oluşturan elementlerin cinsleri ve birleşme oranları 

belirtilir. Örneğin sodyum klorürün kimyasal formülü NaCl’dir. Bu formüle bakıldığında 

sodyum klorür bileşiğinin bir adet sodyum (Na) elementi ile bir adet klor (Cl) elementinden 

oluştuğu anlaşılmaktadır. Şimdi bu birleşme oranlarını ayrıntılı şekilde kavrayabilmemiz için 

bileşik formülleri terimini açıklayalım. 

 Bileşik formüllerinin neyi ifade ettiğini anlayabilmek için ilk olarak bileşikleri 

oluşturan elementlerin birleşme oranlarına dikkat edilir. Her elementin sağ alt köşesinde 

bulunan rakam, o elementin bileşiğe katılım oranını belirtir. Eğer bir bileşikte elementin sağ 

alt köşesinde herhangi bir rakam yok ise birleşme oranının bir olduğu anlaşılır. Şimdi 

örnekler ile bu konunun üzerinde duralım. 
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 CO2 

     2 oksijen atomu 

      1 karbon atomu 

 

 Fe2O3 

            3 oksijen atomu 

         2 demir atomu 

 

 Ca(OH)2 

           2.1=2 hidrojen atomu 

            2.1= 2 oksijen atomu 

            1 kalsiyum atomu 

 

Not: Bir bileşik formülünde parantez içine alınmış elementler var ise bu elementler 

bir bütün kabul edilir ve grup ya da kök olarak adlandırılır. Bu gibi durumlarda 

parantezin sağ alt köşesindeki sayı değeri, parantezin içindeki tüm elementleri aynı 

şekilde etkiler. 

 

Aşağıda verilen örneklerin birleşme oranlarını siz yazınız. 

 

 CaCl2  

 

 H2S 

 

 Na3(PO)4 

 
 Cr4[Fe(CN)6]3 

 

Bileşik formüllerinin neyleri ifade ettiğini kavramak için elementlerin birleşim oranını 

bilmek yeterli olmayacaktır. Tam bir öğrenme için değerlik ve iyon kavramlarını da 

öğrenmeliyiz. 

Değerlik, bir bileşik oluşumu sırasında elementlerin aldığı veya verdiği elektron 

sayısını ifade eder. Başka bir deyiş ile elementlerin bileşik oluşturma yeteneklerinin bir 

ölçüsüdür. 

Metal ve ametallerin özelliklerinde bahsedildiği gibi metaller elektron vermeye 

yatkındırlar. Yani bileşiklerinde pozitif (+) değerlik alırlar. Ametaller ise metaller ile 

oluşturdukları bileşiklerde elektron almaya yatkındır ve bu tür bileşiklerinde negatif (-) 

değerlik alırlar. Ametaller kendi aralarında oluşturdukları kovalent bağlı bileşiklerinde ise 

elektron verme yatkınlığında bulunabilirler. Bu durumda pozitif (+) değerlik alabilirler. 

 

İyon, elementlerin yapısındaki proton sayısının elektron sayısına eşit olmadığını ifade 

eden kavramdır. Buna göre pozitif değerlikli iyonlara katyon, negatif değerlikli iyonlara ise 

anyon adı verilmektedir. Şimdi aşağıda verilen bazı anyon ve katyonların değerlik tablolarını 

inceleyelim. 
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KATYONLAR ANYONLAR 

Değerlik 
İyon ya da 

kökün adı 

İyon ya da 

kökün 

sembolü 

Değerlik 
İyon ya da 

kökün adı 

İyon ya da 

kökün 

sembolü 

+1 

Hidrojen* H
+1 

-1 

Florür F
-1 

Lityum Li
+1 

Klorür Cl
-1

 

Sodyum Na
+1 

İyodür I
-1 

Potasyum K
+1 

Bromür Br
-1 

Gümüş Ag
+1 

Klorit (ClO2)
-1

 

Bakır* Cu
+1 

Klorat (ClO3)
-1

 

Civa* Hg
+1 

Perklorat (ClO4)
-1

 

Altın* Au
+1 

Bromat (BrO3)
-1

 

Amonyum (NH4)
+1 

İyodat (IO3)
-1

 

Hidronyum (H3O)
+1 

Hidroksit (OH)
-1 

+2 

Kalsiyum Ca
+2 

Nitrit (NO2)
-1

 

Baryum Ba
+2 

Nitrat (NO3)
-1

 

Berilyum Be
+2 

Permanganat (MnO4)
-1

 

Magnezyum Mg
+2 

Bisülfit (HSO3)
-1

 

Çinko Zn
+2

 Bisülfat (HSO4)
-1

 

Bakır* Cu
+2 

Bikarbonat (HCO3)
-1

 

Civa* Hg
+2

 Tiyosiyanat (SCN)
-1

 

Demir* Fe
+2

 Siyanür (CN)
-1

 

Kurşun* Pb
+2 

Asetat (CH3COO)
-1 

Nikel* Ni
+2 

-2 

Oksit O
-2 

Kalay* Sn
+2 

Peroksit (O2)
-2

 

Mangan* Mn
+2 

Sülfür S
-2

 

Kobalt* Co
+2 

Sülfit (SO3)
-2

 

Krom* Cr
+2 

Sülfat (SO4)
-2

 

Stronsiyum Sr
+2 

Karbonat (CO3)
-2

 

+3 

Alüminyum Al
+3 

Kromat (CrO4)
-2

 

Demir* Fe
+3 

Dikromat (Cr2O7)
-2

 

Krom* Cr
+3 

Manganat (MnO4)
-2

 

Bizmut* Bi
+3 

Fosfit (PO3)
-2

 

Kobalt* Co
+3 

Okzalat (C2O4)
-2

 

Mangan* Mn
+3 

-3 

Nitrür N
-3 

Antimon* Sb
+3 

Fosfür P
-3

 

Altın* Au
+3 

Fosfat (PO4)
-3

 

+4 

Mangan* Mn
+4 

-4 

Karbür C
-4 

Kalay* Sn
+4 

Ferrosiyanür [Fe(CN)6]
-4 

Kurşun* Pb
+4

 

Tablo 1.3: Önemli katyonik ve anyonik iyonların sembolü ve değerlikleri 
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Tablo 1.3’te bazı iyon formüllerinin yanında (*) işareti bulunmaktadır. Bu işaret, o 

iyonların bileşiklerinde birden fazla değerlik alabildiklerini göstermektedir. Bir iyonun farklı 

değerlik alabilmesi bileşiklerin adlandırılmasında farklı yollar izlenmesine neden olmaktadır. 

Bu iyonların alabildikleri tüm değerlikler, bileşik formüllerinin yazılması ve adlandırılması 

başlığı altında bir tablo halinde verilecektir. Bileşik formüllerinin yazılması ve 

adlandırılması konusunda dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise bileşiğin iyonik bağlı 

bir bileşik mi (metal+ ametal) yoksa kovalent bağlı bir bileşik mi (ametal + ametal) 

olduğudur. Yine bu unsurlara göre de formüllerin yazılması ve adlandırılmasında farklı 

kurallar geliştirilmiştir. 

 

 

1.1.2.3. Bileşik Formüllerinin Yazılması ve Adlandırılması 

 

 

XY gibi bir bileşik formülünde X ve Y olmak üzere iki ana unsur vardır. Bu 

formüllerin yazılması ve adlandırılması konusunun daha rahat kavranması için ilk olarak X 

ve Y unsurlarına dikkat etmek gerekir. Bir bileşik formülü görüldüğünde öncelikle X unsuru 

“metal” mi yoksa “ametal” mi şeklinde irdelenmelidir. Bu irdelenmenin doğru yapılabilmesi 

için periyodik tablonun çok iyi bilinmesi gerekmektedir. X unsuru hakkında kesin bir karara 

varıldığında ise sıra aynı soruyu Y unsuru için sormaya gelmiştir. Bu iki unsur birer grup 

yani kök de olabilir. Tüm bunlar değerlendirilip ön bilgiler toplandıktan sonra aşağıda 

belirtilen kurallar ile bileşiklerin formülünün yazılması ve adlandırılması kolayca 

yapılabilecektir. Biz bu konuda iyonik bağlı bileşiklerin, kovalent bağlı bileşiklerin, hidratlı 

bileşiklerin formüllerinin yazılması ve adlandırılması için gerekli kuralları incelerken aynı 

zamanda bazı özel isimleri olan bileşikleri de öğreneceğiz. 

 

İyonik Bağlı Bileşiklerin Adlandırılması ve Formüllerinin Yazılması 
  

Adlandırılması: 

 

Metaller ile ametallerin oluşturdukları bileşiklere iyonik bileşikler denir. İyonik 

bileşikler sulu çözeltilerinde (+) ve (-) olarak iyonlarına ayrıldıkları için elektriği iletirler. 

XY gibi iyonik bağlı bir bileşikte tanımından da anlaşılacağı üzere  X
+
 iyonu metal veya 

katyonik bir kök, Y
- 

 ise ametal ya da anyonik bir köktür. Bu tür bileşiklerin 

adlandırılmasındaki temel kural şöyledir: 

 

BİLEŞİĞİN ADI : METALİN ADI + AMETAL İYONUN ya da KÖKÜN ADI 

 

Bu göre bir bileşiği adlandırırken ilk olarak X metalinin adı daha sonra Y ametal 

iyonunun ya da kökün adı yazılarak adlandırmaya son verilir. İyonik bağlı bileşiklerde 

adlandırma yaparken dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da ametal iyonun adı 

yazılırken element adı değil bileşiklerde aldığı iyon adı yazılmalıdır. Örneğin kükürt 

elementi (S) bir ametaldir. Fakat bileşiklerinde (S-2) değerlik alarak iyon halindedir ve iyon 
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adı sülfürdür. Bileşiklerinde kükürt olarak değil sülfür olarak adlandırılmalıdır. Tablo 1.3’te 

elementlerin bileşiklerinde aldıkları iyon adları verilmiştir. Bu tabloya ve kurala dikkat 

edilerek adlandırma yapılmalıdır. Şimdi iyonik bileşikleri adlandırmayı örnekler ile 

pekiştirelim. 

 

Örnekler:  

 

 CaBr2 bileşiğini adlandırarak başlayalım. İlk olarak bileşiğin Ca
+2

 ve Br
-
 

unsurlarından oluştuğunu görmemiz gerekir. Ca
+2 

 iyonunu 

değerlendirdiğimizde metal olduğunu algılıyoruz. Br
- 

iyonunun ise bir ametal 

olduğunu görüyoruz. O halde adlandırma kuralına göre önce metalin daha sonra 

ametal iyonun adını yazarak adlandırmayı yapabiliriz. Buna göre CaBr2 

bileşiğinin adı kalsiyum bromür olarak yazılır.  

 Aynı şekilde MgO bileşiğini adlandıralım. Bileşik Mg
+2

 ve O
-2

 unsurlarından 

oluşmuştur. Mg
+2 

iyonunun metal, O
-2 

iyonunun ise ametal olduğu periyodik 

tabloya göre biliniyor. Öyleyse MgO bileşiği, magnezyum oksit olarak 

adlandırılır. (oksijen elementinin iyon adı oksittir.) 

 Bir başka adlandırmayı da NaNO3 bileşiğinde yapalım. Bu bileşik Na
+ 

metal 

iyonu ile (NO3)
-
 anyon kökünden oluşmaktadır. Kural yine aynıdır. Önce 

metalin daha sonra anyonik kökün adı yazılır. Buna göre NaNO3 bileşiği 

sodyum nitrat olarak adlandırılır. 

 

 

Aşağıda verilen bileşik formüllerini kurallarına uygun olarak adlandırınız. 

 

 NaCl :…………………………………………….. 

 Na2O: …………………………………………….. 

 Al2S3: ……………………………………………………………………………. 

 ZnF2 :……………………………………………………………………………. 

 KOH :…………………………………………….. 

 Ba(ClO3)2 :…………………………………………………………………… 

 (NH4)3N :…………………………………………. 

 (H3O)2SO4 :…………………………………………………………………… 

 

Tablo 1.3’te bazı metallerin yanına (*) işareti koymuştuk ve bu işaretin ilgili metalin 

birden fazla değerlik aldığını işaret ettiğini belirtmiştik. Böyle bir bileşik yine iyonik bağlı 

bir bileşiktir fakat yukarıda anlatılan kuraldan farklı bir uygulama daha kullanılmasını 

gerektirir. Şimdi birden fazla değerlik alan metal iyonlarını ve alabildikleri değerlikleri 

inceleyelim. 
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BİRDEN FAZLA DEĞERLİK ALABİLEN METALLERİN DEĞERLİKLERİ 

Metalin Adı Metalin Alabildiği Değerlikler 

Krom (Cr) +2, +3 , +6 

Mangan (Mn) +2, +3, +4, +6, +7 

Demir (Fe) +2, +3 

Kobalt (Co) +2, +3 

Nikel (Ni) +2, +3 

Bakır (Cu) +1, +2 

Altın (Au) +1, +3 

Civa (Hg) +1, +2 

Kurşun (Pb) +2, +4 

Kalay (Sn) +2, +4 

Bizmut (Bi) +3, +5 

Antimon (Sb) +3, +5 

Palladyum (Pd) +2, +4 

 

Tablo 1.4: Birden fazla değerlik alabilen metallerin adları ve değerlikleri 

 

Tablo 1.4’de bulunan herhangi bir metali içeren iyonik bağlı bileşik adlandırılırken ise 

şu kural uygulanmaktadır: 

 

BİLEŞİĞİN ADI: METALİN ADI + METALİN ALDIĞI DEĞERLİK+ AMETAL 

İYONUN ya da ANYONİK KÖKÜN ADI 

 

 

Yukarıda belirtilen kurala göre birden fazla değerlik alan bir metal içeren bileşik 

adlandırılırken önce metalin adı daha sonra ise metalin o bileşikte aldığı değerlik parantez 

içince roma rakamı ile yazılır. Ardından ametal iyonun ya da anyon kökün adı yazılarak 

adlandırmaya son verilir. Hemen bir örnek ile duruma açıklama getirelim. 

 

Örnekler: 
MnS bileşiğini inceleyelim. Bu bileşik Mn

+2
 metal iyonu ve S

-2 
ametal iyonundan 

oluşmuştur. Mangan (Mn) tablo 1.4’e göre birden fazla değerlik alabilen bir metaldir ve bu 

bileşikte aldığı değerlik (+2) dir. Tüm bu verilere göre MnS bileşiği, Mangan (II) sülfür 

olarak adlandırılır. 
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Birden fazla değerlik alan metalleri periyodik cetvelden veya tablo 1.4’den kolaylıkla 

tespit edebilir ve adlandırmada belirtilen kuralı uygulamanız gerektiğini bilebilirsiniz. Peki 

ya iyonun o bileşikte aldığı değerliğini nereden bileceğiz? Bunun da çok kolay bir yolu 

bulunmaktadır.  

 

 Bileşik Ya da Köklerde Değerlik Bulma: 

 

Bir bileşiği oluşturan iyonların değerlikleri toplamı sıfıra eşittir. Buna değerliği 

bilinmeyen iyonun yükü bulunurken, önce bileşikte değerliği sabit olan iyonun ya da kökün 

değerliği yazılır ve atom sayısı ile çarpılır. Çıkan sonuç sıfıra eşitlenerek değerliği 

bilinmeyen iyonun yükü bulunabilir. 

 

Örnek olarak, Fe2O3 bileşiğini inceleyelim. Tablo 1.4’e göre demir (Fe), birden fazla 

değerlik alabilir fakat oksijenin değerliği sabittir ve (-2)’dir. Ayrıca demir iyonunun atom 

sayısı 2, oksijenin atom sayısı ise 3’tür. Buna göre demir iyonunun bu bileşikte aldığı 

değerliği hesaplayalım. 

 

 (2 x Fe) + (3 x -2) = 0     (Fe bilinmeyen olarak işlenirken, oksitin değerliği 

hesaplamadaki yerine yazıldı.) 

2 x Fe + (-6) = 0  

2 x Fe= 0 + 6 

2 x Fe = 6 (Her iki tarafı da ikiye bölelim.) 

2 x Fe / 2 = 6/2     Buna göre demir iyonunun bu bileşikteki değerliği, (+3)’tür. 

 

Değerlik bulma yöntemi sadece metal iyonları için geçerli değildir. Aynı kural birden 

çok değerlik alan ametaller için de geçerlidir. 

 

Aşağıda verilen bileşiklerde değerliği bilinmeyen altı çizili iyonların değerliklerini 

bulunuz ve adlandırınız. 

 

o Fe2(SO4)3 : Fe değerliği bilinmiyor. (SO4) kökünün değerliği ise (-2) dir. Bu değerler 

atom sayıları ile çarpılarak hesaplamamızı yapalım. 

 

         (2 x Fe) + (3 x -2) = 0      

2 x Fe + (-6) = 0  

2 x Fe= 0 + 6 

         2 x Fe = 6 

2 x Fe / 2 = 6/2     Buna göre demir iyonunun bu bileşikteki değerliği, (+3)’tür. 

 

Buna göre bileşiğin ismi, Demir (III) sülfat’tır. 
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 CuI2  :………………………………………………………………………. 

 CuClO3 :…………………………………………………………………. 

 Sb(OH)5 :………………………………………………………………. 

 Pb(MnO4)2 :…………………………………………………………… 

 

İyonik Bağlı Bileşiklerin Formüllerinin Yazılması 

 

İyonik bağlı bileşiklerin adlandırılması kuralları tam olarak kavrandığında verilen bir 

bileşik adının formülünün yazılması çok basittir. Bu konuda bize destek sağlayacak püf 

nokta daha önceden verilen tablolardaki iyon ya da köklerin isimlerini, sembollerini ve 

değerliklerini iyi bilmektir. 

 

“KALSİYUM KLORÜR” 

 

Yukarıda bir bileşik ismi verilmiştir. Bir bileşik ismi ile onun formülünü yazabilmek 

için ilk yapmamız gereken o ismi analiz etmektir. Bileşik ismini oluşturan ilk kelime bize 

bileşiğin iyonik mi yoksa kovalent bağlı bir bileşik mi olduğu konusunda bilgi verir. Eğer ilk 

kelime bir metal ismi ise iyonik, ametal ismi ise kovalent bağlı bir bileşiktir. Yukarıda 

verilen bileşik isminde “kalsiyum” ismini gördüğümüzde bu iyonun metal olduğunu ve 

bileşiğin ise iyonik bağlı bir bileşik olduğunu anlıyoruz. Şimdi düşünmemiz gereken 

kalsiyum metalinin hangi değerliği aldığıdır. Kalsiyum, bileşiklerinde daima (+2) değerlik 

almaktadır. İkinci kelime de aynı şekilde analiz edilir. Klor, bir ametaldir ve bileşiklerinde 

daima (-1) değerlik alır. O halde tüm bu veriler ile artık bileşiğin formülünü yazabiliriz. 

 

Önce metalin sembolü ve sağ üst köşesine aldığı değerlik yazılır. Daha sonra yanına 

ametalin ya da anyon kökünün sembolü ve sağ üst köşesine değerliği yazılır. Çaprazlama 

kuralı ile bileşiğin formülünün yazılması tamamlanır. 

 

Ca
+2

             Cl
-1

  

 
 (Değerlikler, ok yönünde iyonların sağ alt köşesine yazılır.) 

 

Ca1Cl2 

 

(Bir rakamı bileşik formüllerinde gösterilmez.) 

 

Kalsiyum Klorür bileşiğinin formülü, CaCl2 ‘dür. 

 
Yukarıda formülü yazılan bileşik örneği, daima aynı değerliği alan bir metal iyonu 

içermektedir. Şimdi de birden fazla değerlik alabilen metal iyonu içeren bir bileşiğin 

formülünü yazalım. 
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“KURŞUN (IV) KLORİT” 

 

Kurşun, bir metaldir ve tablo 1.4’e göre bileşiklerinde birden fazla değerlik 

alabilmektedir. Kurşunun yanında yazan roma rakamı ile dört sayısı, kurşunun bu bileşikte 

aldığı değerliği (+4) ifade etmektedir. Klorit, anyonik bir köktür ve bileşiklerinde daima (-1) 

değerlik alır. Şimdi çaprazlama kuralı ile bileşiğin formülünü yazabiliriz. 

Pb
+4

          (ClO2)
-1 

 

Buna göre Kurşun (IV) klorit bileşiğinin formülü, Pb(ClO2)4 ‘dür. 

 

Aşağıda verilen bileşik adlarının formüllerini kurallara uygun olarak yazınız. 

 

 Alüminyum karbonat:…………………………………………. 

 Baryum klorat           :…………………………………………. 

 Magnezyum sülfür    :…………………………………………. 

 Sodyum hidroksit      :…………………………………………. 

 Amonyum oksit        :…………………………………………. 

 Demir (III) sülfat      :………………………………………….. 

 Bakır (I) klorat         :………………………………………….. 

 Antimon (III) siyanür :………………………………………… 

 

 

Kovalent Bağlı Bileşiklerin Adlandırılması ve Formüllerinin Yazılması 

 

Adlandırılması 

 

Ametallerin kendi aralarında değerlik elektronlarını ortaklaşa kullanarak 

oluşturdukları bileşiklere kovalent bağlı bileşik denilmektedir. Tanımından da anlaşılacağı 

gibi XY gibi bir kovalent bağlı bileşikte X
+
 bir ametal iyon iken, Y

- 
ise yine ametal bir 

iyondur. Kovalent bağlı bileşiklerde elektron ilgisi yüksek olan ametal (-), elektron ilgili 

daha düşük olan ametal ise (+) yük ile yüklenir. Bu tür bileşiklerin adlandırılmasında temel 

kural şöyledir: 

 

BİLEŞİĞİN ADI: 1. AMETALİN LATİNCE ATOM SAYISI + AMETALİN ADI + 2. 

AMETALİN LATİNCE ATOM SAYISI+ AMETAL İYONUN ya da KÖKÜN ADI 

 

“Bileşiklerin Formülleri” başlığı altında bileşikleri oluşturan iyonların atom sayılarının 

nasıl bulunduğunu anlatmıştık. Buna göre kovalent bağlı bileşikleri adlandırırken öncelikle 

birinci ametalin latince atom sayısı yazılır. Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta 

şudur ki; eğer birinci ametalin atom sayısı bir ise bileşiğin başına bu ametalin atom sayısı 

yazılmaz, bunun yerine sadece ametalin adı yazılır. Daha sonra birinci ametalin adı yazılır. 

İkinci ametalin atom sayısı bir, iki, üç vb. kaç olursa olsun latince olarak yazılmalıdır. Son 
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olarak ikinci ametalin adı yazılarak adlandırmaya son verilir. Şimdi bazı sayıların latince 

karşılıklarını öğrenelim ve örnekler ile konuyu daha iyi kavrayalım. 

 

1: Mono   2: Di    3: Tri   4: Tetra 

5: Penta   6: Hekza  7: Hepta  8: Okta 

          9: Nona   10: Deka 

Örnekler: 

 N2O  bileşiğini adlandıralım. N (Azot) elementi bir ametaldir ve bileşikteki 

atom sayısı ikidir. İki sayısının latince karşılığı “di” dir ve öncelikle bu ibare 

bileşiğin adına yazılır. Daha sonra ametal iyonun adı yani “azot” yazılır. O 

(oksijen) da bir ametaldir ve atom sayısı birdir. Atom sayısı bir olmasına 

rağmen ikinci iyon olduğu için “mono” ibaresi de bileşikteki yerini alır. Daha 

sonra ikinci ametal iyonunda adı yani “oksit” yazılır ve adlandırmaya son 

verilir. Buna göre bu bileşiğin ismi, Diazot monoksit olarak yazılır. 

 

 PCl5 bileşiğini de aynı şekilde adlandıralım. P (fosfor) ametali iyonunun atom 

sayısı birdir fakat bu ametal formülün başında olduğu için “mono” ibaresi 

bileşiğin adına yazılmaz. Bunun yerine sadece birinci ametalin adı yani “fosfor” 

yazılır. İkinci ametal iyonun atom sayısı beştir ve bu sayının latince karşılığı 

“penta” ibaresi bileşiğin adına yazılır. Son olarak ikinci ametal iyonun adı da 

yazılarak adlandırmaya son verilir. Buna göre bileşiğin ismi, Fosfor pentaklorür 

olarak yazılır. 

 
 

Aşağıda verilen örnekleri kuralına uygun olarak adlandırınız. 

 

 SO2 :…………………………………………………………………… 

 N2O5 :…………………………………………………………………. 

 CCl4:…………………………………………………………………... 

 NF5 :…………………………………………………………………… 

 C5Br2 :……………………………………………………………….. 

 SF6 :…………………………………………………………………… 

 

 

Kovalent Bağlı Bileşiklerin Formülünün Yazılması 

 

İyonik bağlı bileşiklerde olduğu gibi kovalent bağlı bileşiklerde de ilk olarak verilen 

bileşik ismini analiz ederek başlayacağız. 

 

“DİAZOT TETRAOKSİT” 

 

Yukarıda verilen bileşik ismi latince bir sayı ile başlamaktadır. Bu zaten bize bileşiğin 

kovalent bağlı bir bileşik olduğunu gösterir. Fakat eğer birinci ametalin atom sayısı bir 
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olduğu durumlarda latince bir sayı başa yazılmaz. Bu durumda birinci iyonun adına bakılır. 

“Azot” iyonu bir ametaldir, o halde bileşiğimiz kovalent bağlı bir bileşiktir. Böyle bir bileşik 

ile karşılaşıldığında ilk olarak birinci ametalin sembolü yazılır. Daha sonra ametalin sağ alt 

köşesine atom sayısı yazılır. Aynı uygulama ikinci ametal iyonu için de yapılır ve formül 

yazımına son verilir. Buna göre yukarıda verilen bileşiğin formülü şu şekilde yazılır: 

 

        “N2O4”  
Aşağıda adları verilen bileşiklerin formüllerini kuralına uygun olarak yazınız. 

 

 Oksijen triflorür :…………………………………. 

 Bor triyodür :……………………………………… 

 Bor tribromür :……………………………………. 

 Silisyum dioksit :…………………………………. 

 Selenyum pentaflorür :…………………………… 

 Difosfor trisülfür :………………………………… 

 

 

Hidratlı Bileşiklerin Adlandırılması ve Formülünün Yazılması 

 

Hidratlı bileşiklerin diğer bileşiklerden tek farkı yapılarında belli sayıda hidrat yani su 

moleküllerinin bulunmasıdır. Hidratlı bileşiklere örnek olarak, MgSO4. 5H2O (Magnezyum 

sülfat penta hidrat), FeCl3 . H2O (Demir (III) klorür mono hidrat) vb. verilebilir. 

 

Adlandırılması: 
 

Bu konu başlığı altında daha önceden öğrenilen bileşiklerin adlandırılması ve 

formüllerinin yazılması kurallarının tümü kullanılmaktadır. Bu kurallara ek olarak ise 

bileşiği adlandırdıktan sonra yapısında kaç adet su molekülü var ise bu sayısı latince 

belirtilerek ardından hidrat terimi eklenerek adlandırmaya son verilir. 

 

HİDRATLI BİLEŞİĞİN ADI: BİLEŞİĞİN ADI + HİDRATIN SALİTECE SAYISI+ 

HİDRAT 

 

Örnekler: 

 ClO2. 3H2O bileşiğini adlandıralım. ClO2 bileşiği, klor (Cl) ve oksijen (O) birer 

ametal oldukları için kovalent bağlı bileşiktir. O halde ClO2 kısmı, Klor dioksit 

şeklinde adlandırılır. Bileşiğin tümünde ise üç adet su molekülü vardır. Bu 

nedenle bileşiğin ismi, Klor dioksit tri hidrat olarak yazılır. 

 Ca3N2 . H2O bileşiğini adlandıralım. Ca3N2  bileşiği kalsiyum (Ca) metali 

içermektedir yani iyonik bağlı bir bileşiktir. Bunun ile beraber bu metal 

bileşiklerinde daima (+2) değerlik almaktadır. O halde Ca3N2 kısmı, Kalsiyum 

nitrür olarak adlandırılır. Bileşiğin tümü ise bir adet su molekülü içermektedir. 

Bu nedenle bileşik, Kalsiyum nitrür mono hidrat şeklinde adlandırılır. 
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Aşağıda size verilen bileşikleri kurallarına uygun olarak adlandırınız. 

 (NH4)3PO4 . 2 H2O :…………………………………. 

 Na2O2 . 8 H2O :……………………………………… 

 CO2 . 6 H2O :………………………………………… 

 

 

Hidratlı Bileşiklerin Formülünün Yazılması 
 

“ DiFOSFOR TRİSÜLFÜR TETRA HİDRAT” 

 

Yukarıda verildiği gibi hidratlı bir bileşiğin formülünü yazmanız istendiğinde ilk 

yapmanız gereken, bileşiğin ilk kısmını analiz etmektir. Verilen bileşik incelendiğinde önce 

onun iyonik bağlı mı yoksa kovalent bağlı bir bileşik mi olduğu tespit edilerek gerekli 

kurallar formül yazmak adına uygulanır. Birinci kısımdan sonra gelen latince sayı, bileşiğin 

içerdiği su molekülü sayısını vermektedir. İlk kısmın formülasyonu bittiktek sonra nokta 

konur ve latince sayının ifade ettiği sayı yazılır. Son olarak hidratı belirten H2O bileşiği 

yazılarak formülasyona son verilir. 

 

Tüm bu verilere göre yukarıda verilen bileşik incelendiğinde kovalent bağlı bir bileşik 

olduğu ve dört adet su molekülü içerdiği görülmektedir. O halde bileşiğin formülü şu şekilde 

yazılır: 

 

“P2S3 . 4 H2O” 

 

Aşağıda adı verilen bileşiklerin formüllerini kurallarına uygun olarak yazınız. 

 

 Sodyum karbonat hepta hidrat 

 Alüminyum oksit mono hidrat 

 Trikarbon tetrahidrür di hidrat 

 Bakır (IV) ferrosiyanür tri hidrat 

 

 

Özel Adları Olan Bileşikler 

 

Bazı kovalent bağlı bileşiklerin özel isimleri bulunmaktadır. Bu bileşikler, belirtilen 

kurallara göre de adlandırılabilir ve bu adlandırma onun sistematik adını oluşturur. Fakat 

özel ismi olan bileşikler genellikle bu özel adlar ile kullanılırlar. Aşağıda özel adları olan 

kovalent bağlı bileşiklere örnekler verilmiştir. 

 

 H2O ; özel ismi: Su 

 NH3 ; özel ismi: Amonyak 

 CH4 ; özel ismi: Metan 

 C2H4 ; özel ismi: Etilen 
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 C2H4 ; özel ismi: Asetilen 

 COCl2 ; özel ismi: Fosgen 

 C6H12O6 ; özel ismi: Glikoz 

 

Organik, anorganik ve inorganik bileşiklerin çoğunun gıda sanayiinde kullanım 

alanları oldukça geniştir, her geçen gün gelişen ve değişen teknoloji ile beraber kullanım 

alanları da artmaktadır. Bazı bileşiklerin gıda sanayiinde kullanım alanlarını inceleyelim. 

 

Bileşiğin Adı 
Bileşiğin 

Formülü 

Gıda Sanayiinde 

Kullanım Alanları 
Bileşiğin Resmi 

Sodyum Hidroksit 

(Kostik) 
NaOH 

Zeytincilikte 

zeytinlerin acılığını 

gidermek amacı ile 

ve ayrıca 

işletmelerde 

dezenfektan olarak 

da kullanılır.  

Kalsiyum Klorür CaCl2 

Gıdalarda asitliği 

düzenlemek, 

Meyve ve 

sebzelerin doku 

özelliklerini 

korumak ve 

peynircilikte pıhtı 

sıkılığı sağlamakta 

kullanılır. 
 

Etilen C2H4 

Meyvelerin 

olgunlaşmasını 

sağlamak için 

kullanılır. 

 

Sodyum Klorür 

(Sofra Tuzu) 
NaCl 

Gıdalarda lezzet 

dengesini 

sağlamak, gıdaların 

uzun süreli 

muhafazalarını 

sağlamak amacı ile 

kullanılır.  



 

 25 

 

Potasyum Nitrat KNO3 

Et ve Et 

ürünlerinde, 

balıklarda istenilen 

renk özelliklerini 

vermek ve 

mikrobiyolojik 

açıdan korumak 

amacı ile kullanılır.  

 

Tablo 1.5: Bazı bileşiklerin formülleri ve gıda sanayiinde kullanım alanları 

 

1.2. Isıtma Düzeneğinde  Kullanılan Araçlar 
 

Kimyasal ya da fiziksel olayların pek çoğunun gerçekleşebilmesi için ortamdan ısı 

alınmasına ya da ortama ısı verilmesine ihtiyaç vardır. Laboratuvar ortamında bu tür 

olayların gerçekleştirilebilmesi için çeşitli ısıtma düzenekleri kullanılır. Her ısıtıcının 

kullanım yeri ve amacı farklıdır. Isıtıcı seçimi, yapılacak deneye ve deneyin amacına göre 

yapılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. BEKLER                                                           1. KUM BANYOSU 

A. BUNSEN BEKİ (1000 ºC)     2. SU BANYOSU 

B. TİRRİL BEKİ (1000 ºC)      3. YAĞ BANYOSU 

C. TECRU BEKİ (1000 ºC)      4. HAVA BANYOSU 

D. MEKER BEKİ (1200 ºC)       5. ISITICI TABLALAR 

E. FİSHER BEKİ (1700 ºC)         6. ISITICI KESELER 

2. İSPİRTO OCAKLARI      7. ETÜVLER 

   8. INFRARED LAMBASI 

 

 

1.2.1. Bekler 

 
Isıtma işlemlerinde en çok kullanılan denetimsiz ısıtıcılar, beklerdir. İspirto ocakları 

daha çok mikrobiyoloji laboratuvarlarında aseptik ortamı sağlamak için tezgah üzerlerinde 

kullanılmaktadır. Beklere göre çok daha az ısı verdiği için yakma işlemlerinde kullanılması 

çok tercih edilmez. 

ISITMA 

DÜZENEKLERİ 

DENETİMSİZ ISITICILAR DENETİMLİ ISITICILAR 
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Değişik yapılarda ve farklı sıcaklıklarda alev oluşturan bekler bulunmaktadır. Bu 

bekler ve verdikleri alev sıcaklıkları yukarıdaki şablonda belirtilmiştir. Deneyin amacına, 

kullanılacak örneğin ve materyalin özelliğine göre uygun bek seçilir. Bunlardan özellikle 

öğrenci laboratuvarında en çok kullanılan bek ise, bunsen bekidir. Çünkü verdiği alev 

sıcaklığı çok yüksek değildir ve öğrenci deneylerinde yüksek sıcaklıklara çoğunlukla ihtiyaç 

duyulmaz. 

 

                                    

Resim 1.10: Bunsen beki ve kısımları   

Bunsen beki beş ana kısımdan oluşur: 

 Bek Tablası: Bekin ayakta ve sabit durmasını sağlar. 

 Gaz Girişi: Gaz kaynağından beke gazın verilmesini sağlar. 

 Gaz vanası: Bekte istenilen gaz miktarını ayarlamayı sağlar. 

 Hava Bileziği: Yanma için gerekli ve yeterli oksijenin beke verilmesini 

sağlayan hareketli kısımdır. 

 Bek Namlusu: Hava + gaz karışımını bekin uç kısmına taşıyan kısımdır. 

 
  

Sıcak alev bölgesi 

Soğuk alev bölgesi 

Bek Namlusu 

Gaz Vanası 

 
Hava Bileşiği 

Gaz 

Girişi 

Bek Tablası 

Hava Girişi 
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1.2.1.1. Bek İle Çalışma 

Bunsen beki, bekler arasında en düşük alev sıcaklığını verse de herhangi bir 

dikkatsizlikte ciddi yanık ya da yaralanmalara neden olabilir. Ayrıca laboratuvarlarda 

kullanılan bazı kimyasallar çabuk alev alabilen ve patlayabilen maddelerdir. Bu tür maddeler 

ile çalışırken bekin yakınında olmamasında özellikle dikkat edilmelidir. Tüm bu durumlar, 

bek ile çalışırken bazı kurallara uyulmasını gerektirir. Bu kurallar, uygulama resimleri ile 

beraber aşağıdaki tabloda şu şekilde verilmiştir: 

 

BEK İLE ÇALIŞMA KURALLARI 
ÇALIŞMA KURALLARININ 

UYGULANMASI 

Hava bileziği hareket ettirilerek, hava girişi 

kapatılır. 

 

Ana gaz vanası açılır. 

 

Çakmak yakılarak bek namlusunun ucuna 

tutulur. 
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Gaz vanası açılır. 

 

Yavaş yavaş hava bileziği hareket 

ettirilerek istenilen alev şiddeti sağlanana 

dek namluya hava girişi sağlanır. 

 

Çalışma bittikten sonra ilk olarak gaz 

vanası kapatılır. 

 

Ana vana kapatılır. 

 

Tablo 1.6: Bek ile çalışma kuralları ve uygulama resimleri 
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Bekler beherdeki, erlendeki veya tüplerdeki sıvıları birçok amaçla ısıtmak, 

krozelerdeki maddeleri yakmak amacı ile kullanılabilir. Tüplerde ısıtma işlemi yaparken tüp, 

tahta bir maşa yardımı ile boşluğa bakacak şekilde 45 ºlik bir açı ile tutulmalıdır. Dik 

tutulması durumunda tüp içerisindeki tehlikeli sıvı sıçrayarak kaynar ve çalışana zarar verir. 

 

 

Resim 1.11 : Bek alevi ile tüplerde ısıtma işlemi 

Bek üzerinde hacim ölçümlerinde kullanılan hassas cam malzemeler kesinlikle ısıya 

maruz bırakılmamalıdır. Bu malzemeler ısı ile genleşerek, kalibrasyonlarını kaybederler ve 

hacim ölçümlerinde doğru sonuç vermezler. Örnek olarak balon joje, büret, pipet, mezür 

verilebilir. 

 

 

1.2.1.2. Bek Alevi Bölgeleri 

 

Bek ile çalışma kurallarının birincisinin hava bileziği ile hava girişinin kapatılması 

olduğunu belirtmiştik. Hava girişi kapalı iken bek namlusunda sadece gaz vardır ve bu 

durum doğru bir alevin elde edilememesine neden olur. Hava bileziğinin hareket ettirilmesi 

ile farklı türlerde alevler elde edilir. Bu alev türleri aşağıdaki resimde gösterilmiştir. 
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Resim 1.12 : Bunsen beki hava bileziği ile elde edilen alev türleri 

 

 Birinci alev türü genellikle, bek ile çalışma başlangıcında görülür. Çünkü bu 

açık sarı ve isli alev türü hava bileziği kapalı olduğu durumlarda oluşur. Bek 

namlusunda sadece gaz vardır ve hiç hava yoktur. 

 İkinci alev türünde ise, hava bileziği yarısında kadar hareket ettirilmiştir. Bek 

namlusunda gaz miktarı fazla hava miktarı ise azdır. Alev rengi açık 

turuncudur. 

 Üçüncü alev türü, hava bileziğinin neredeyse tamamen açıldığı durumlarda 

oluşur. Kırmızı-mavi bir alevdir. 

 Dördüncü alev tipi ise hava bileziğinin tamamen açık olduğunu gösterir. Bek 

namlusunda hava miktarı gaz miktarına göre daha azdır. Alev rengi açık 

mavidir. 

 

Bek namlusundaki gaz miktarı, gaz vanası ile arttırılabilir veya azaltılabilir. Gaz 

miktarını arttırmak sadece alevin yüksekliğinin artmasına neden olur, sıcaklık ise düşer. 

Çünkü gaz miktarı artmasına rağmen hava miktarı sabit kalmaktadır. Hava bileziği açılarak 

hava miktarı arttırılıp alev sıcaklığı, istenilen dereceye getirilebilir.  

 

Bek ile en iyi çalışma, mavi alevde çalışmadır. İstenilen mavi alevin ise kendi içinde 

de sıcaklık farklarının olduğu üç ana bölgesi bulunur. 

 

 Soğuk Bölge: Alevin yanmayan bölgesidir ve bu bölgece sıcaklık 300 ºC’yi 

geçmez. 
 İndirgenme Bölgesi: Sıcaklığın düşük olduğu bölgedir. Bu neden ile soğuk 

alev bölgesi de denilmektedir. Sıcaklık 400-800 ºC arasındadır. 
 Yükseltgenme Bölgesi: Havadan gelen oksijenin tam olarak yandığı ve 

sıcaklığı yüksek olduğu bölgedir. Bu neden ile sıcak alev bölgesi de 

denilmektedir. 
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Resim 1.13: Bek Alevi Bölgeleri 

 

Yükseltgenme bölgesi de kendi içinde 3 bölümde incelenmektedir. Bunlar; 

 

 Alt Yükseltgenme Bölgesi 

 Eritme Bölgesi: İçteki bölgenin en uç noktasıdır ve eritme bölgesi olarak bilinir. 

Çünkü bu bölge 1850 ºC ile alevin en sıcak kısmıdır. 

 Üst Yükseltgenme Bölgesi: Alev sıcaklığı 1350 ºC civarındadır ve bu neden 

ile bölge, düşük sıcaklıklarda yükseltgenmeler için kullanılır. 
 

 

1.2.2. Amyant Tel 

 
Amyant tel düz tabanlı balon, erlen, beher gibi cam malzemelerde ısıtma işlemi 

yapılmak istenildiğinde bek alevi düzeneğinde üç ayakların üzerine konulan tel levhadır.  

 

 

Resim 1.14 : Amyant tel 

Yükseltgenme Bölgesi 

İndirgenme Bölgesi 

Soğuk Bölge 

Alt Yükseltgenme Bölgesi 

Eritme Bölgesi 

Üst Yükseltgenme Bölgesi 
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Amyant tel, yapısı sayesinde ısının cam malzemenin her yanına homojen (eşit) ve 

yavaş yavaş yayılmasını sağlar. Bu nedenle homojen bir kaynama sağlarken aynı zamanda 

cam malzemelerinde çatlamasını önler. 

 

1.2.3. Üç Ayak 

 
Bek ile ısıtma düzeneklerinde amyant teli ve cisimleri sabit bir şekilde tutmak, ısıtmak 

için kullanılmaktadır.  

 

                                

Resim 1. 15: Üç ayak   Resim 1.16: Amyant tel ve üç ayak 

 

 

Resim 1.17: Bek ile ısıtma düzeneği 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 Saf madde ve karışım maddeyi karşılaştırmak için aşağıda verilen işlem 

basamaklarını uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 3 adet beher alınız. 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü 

giyerek, saçlarınız uzun ise 

toplayınız. 

 Çalışma ortamınızı 

temizleyiniz. 

 Cam malzemelerin 

temizliğini yapınız. 

 Beherlerden birine çeşme suyu diğer 

ikisine ise aynı hacimlerde saf su koyunuz. 

 

 
 

 Beherlere su koymadan önce 

hataları önlemek için “çeşme 

suyu” ve “saf su -A, “saf su-

B” olmak üzere etiketleme 

yapınız. 

 Saf su-A beherine birine spatül yardımı ile 

bir miktar yemek tuzu koyunuz. 

 

 

 Kullanılan spatülün yabancı 

madde içermediğinden emin 

olunuz. Temiz değil ise 

yıkayıp iyice kuruttuktan 

sonra kullanınız. 

 Bek ile ısıtma düzeneği kurunuz.  Bek düzeneği kurarken tablo 

UYGULAMA FAALİYETİ-

UYGULAMA FAALİYETİ 
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1.6’da verilen çalışma 

kurallarına uymaya dikkat 

ediniz. 

 Yanık ve yangınlara karşı 

gerekli önlemleri alınız. 

 Beherlerdeki suları, içlerinde birkaç damla 

sıvı kalıncaya kadar bek alevinde 

buharlaştırınız. 

 

 

 Bek namlusunda uygun 

hava+ gaz karışımını 

sağlayana dek hava 

bileziğini kullanınız. 

 Açık mavi alev elde etmeye 

çalışınız. 

 Buharlaşma boyunca 

beherleri uygun mesafeden 

gözlemleyiniz. 

 Buharlaşma bittikten sonra beherlerin dip 

kısımlarını inceleyerek, karşılaştırınız. 

 

 

 Beherleri incelerken bir 

beherde çeşme suyu, bir 

beherde saf su, diğerinde saf 

su ve yemek tuzu olduğunu 

hatırlayınız. 

 Gözlemlerinizi not ediniz. 

 İncelemeniz bittiğinde tüm 

malzemeleri yıkayıp 

kurutarak yerlerine 

kaldırınız. 

 Ana vana ve gaz vanasının 

kapalı olduğunu kontrol 
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ediniz. 

 Ortam temizliğine dikkat 

ediniz. 

 Sonuçları rapor ediniz. 

 Raporunuzda uygulama 

faaliyetinin amacını, 

kullanılan araç ve gereci, 

işlem basamaklarını, ilgili 

resimleri ve sonucunuzu 

belirtiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplayarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi saf madde değildir? 

A) Metaller 

B) Soygazlar 

C) Organik Bileşikler 

D) Emülsiyonlar 

E) Ametaller 

2. Aşağıdakilerden hangisi bir metaldir? 

A) Hidrojen (H) 

B) İyot (I) 

C) Kalsiyum (Ca) 

D) Kükürt (S) 

E) Karbon (C) 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi saf maddelerin ortak özelliklerinden değildir? 

A) Belirli bir kaynama noktaları vardır. 

B) Belirli bir yoğunlukları vardır. 

C) Belirli bir donma noktaları vardır. 

D) Formüller ile gösterilirler. 

E) Homojendirler. 

4. Aşağıdakilerden hangisi etilen bileşiğinin formülüdür? 

A) CH4 

B) CO2 

C) C2H4 

D) C6H12O6 

E) CCl4 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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5. Aşağıdaki elementlerden hangisi bileşiklerinde birden fazla değerlik  almaz? 

A) Li 

B) Cr 

C) Fe 

D) Pb 

E) Au 

 

6.Aşağıda boş bırakılan yerlere adı verilen elementlerin sembollerini yazınız. 

 

 Berilyum: ………………  Karbon: …………….. 

 Klor: ………………  Baryum: …………….. 

 İyot: ………………  Lityum: …………….. 

 Mangan: ………………  Antimon …………….. 

 Bor: ………………  Silisyum …………….. 

 

7. Aşağıda boş bırakılan yerlere sembolü verilen elementlerin adlarını yazınız. 

 

 F: ………………  P: …………….. 

 S: ………………  Au: …………….. 

 Pb: ………………  Cr: …………….. 

 Cu: ………………  Fe: …………….. 

 Sn: ………………  Mg: …………….. 

 

8. Aşağıda boş bırakılan yerlere formülleri verilen bileşiklerin adlarını yazınız. 

 

 BaCl2 : ………………  Sn (C2O7)2 : …………….. 

 Ca (BrO3)2 : ………………  (H3O)Cl : …………….. 

 (NH4)2S : ………………  FeI3 : …………….. 

 CuSO4: ………………  AlN : …………….. 
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9. Aşağıda boş bırakılan yerlere adı verilen bileşiklerin formüllerini yazınız. 

 

 Mangan (III) sülfit : …………..  Alüminyum permanganat  …….. 

 Kurşun (II) asetat : …………..  Hidronyum sülfat  : …….. 

 Karbon tetra klorür  …………..  Demir (II) klorit dihidrat : …….. 

 Amonyak: …………..   Metan : …….. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (  ) Laboratuvarlarda en çok kullanılan bek çeşidi, bunsen bekidir. 

2. (  ) Bek ile çalışırken ilk olarak gaz vanası açılmalıdır. 

3. (  ) Bek namlusuna hava girişini, gaz vanası sağlar. 

4. (  ) Bek namlusundaki hava miktarı arttıkça, alevin sıcaklığı artar. 

5. (  ) Bek namlusundaki gaz miktarı artıp, hava miktarı sabit kalınca alevin sıcaklığı 

artar. 

6. (  ) Amyant tel, ısının tek bir noktada toplanmasını sağlar. 

7. (  ) Amyant tel, cam malzemelerin çatlamasını önler. 

8. (  ) Üç ayak, ısıtmanın sabit olmasını sağlar. 

9. (  ) Tüpte ısıtma işlemi yapılacaksa tüp, dik bir açıda tahta maşa ile tutulmalıdır.  

10. (  ) Bek ile çalışma sonunda ilk olarak gaz vanası kapatılır. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 FAALİYETİ -2 
 

 

 

 

 

Kuralına uygun olarak homojen ve heterojen karışım oluşturabilmek için gerekli bilgi, 

beceri ve deneyime sahip olacaksınız. 

 
 

 

 

 

 

 Homojen ve heterojen karışım halinde bulunan, gıda olarak tüketilen ya da 

gıdaların üretimi sırasında çeşitli amaçlar ile kullanılabilen maddeleri 

araştırınız, yazınız. 

 Çalışma grupları oluşturarak sütün nasıl bir madde olduğunu ve mikroskopta 

nasıl göründüğünü araştırarak sonuçlarınız ile rapor hazırlayınız. 

 

 

2. KARIŞIM 
 

İki veya daha fazla maddenin rastgele oranlarda bir araya gelerek kendi özelliklerini 

kaybetmeden oluşturdukları yeni maddeye karışım denir. Birinci öğrenme faaliyetinde 

bileşiklerin tanımını yaparken kendisini oluşturan maddelerin özelliklerini kaybettiklerini 

açıklamıştık. Karışımın tanımında da bu durumun tam tersini görmekteyiz. Karışımı 

oluşturan her bir madde kendi özelliklerini göstermeye devam etmektedir. Örneğin süt, bir 

karışımdır ve kendisini oluşturan yağ, karbonhidrat ve protein gibi tüm maddeler kendi 

özelliklerini korumayı sürdürmektedir. Kan, hava, sis, tuzlu su, toprak vb. maddeler de 

karışımlara örnek verilebilir. 

         

Resim 2.1: Karışım maddelere bazı örnekler (süt, toprak, deniz suyu) 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ -2 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Bir karışımın kütlesi, kendisini oluşturan maddelerin kütleleri toplamına eşittir. 10 g 

tuz ve 5 g şekerden oluşan karışımın kütlesi, 15 g’dır. 

 

Karışımın kütlesi; 

 

mK= m1 + m2 + m3+…. 

 

Karışımların hacmi, kendisini oluşturan maddelerin hacimleri toplamına eşit olabildiği 

gibi farklı da olabilir. Bu durum karışımı oluşturan maddelerin tanecikler arası hacim 

boşluklarına bağlı olarak değişir. Örneğin, 50 ml süt ile 50 ml su bir araya getirildiğinde 

oluşan karışımın toplam hacmi 100 ml’dir. Yani sıvı-sıvı karışımların hacimleri, kendisini 

oluşturan maddelerin hacimleri toplamına eşittir. Çünkü sıvı maddelerin tanecikleri arasında 

boşluk yoktur.  

 

 +   =  

               (50 ml su)   (50 ml süt)         (100 ml karışım) 

Resim 2.2: Sıvı-sıvı karışımların toplam hacmi 

 

Aynı durum, katı maddeler için uygulandığında farklılık gösterir. Örneğin, 50 ml 

pirinç ile 50 ml su bir araya getirildiğinde, oluşan karışımın hacmi 100 ml’den daha azdır. 

Çünkü pirinç gibi tanecikler arası boşlukları fazla olan katı maddeler ile karışım oluşturan 

diğer maddeler aynı ortamda konulduklarında, ilk olarak boşlukları doldurur. Bu neden ile 

bu tür karışımların hacimleri, kendisini oluşturan maddelerin hacimleri toplamından daha 

azdır. 
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  +    =   

       (50 ml pirinç)  (50 ml su)     (73 ml karışım) 

Resim 2.3: Diğer karışımların toplam hacmi 

 

Karışımlar aşağıdaki özelliklere sahiptir: 

 

 Karışımı oluşturan maddeler her oranda karışabilirler. 

 Karışımların belli bir donma, erime ve kaynama noktaları yoktur. Bu hal 

değiştirme sıcaklıkları, karışımı oluşturan maddelerin oranlarına göre 

değişmektedir. 

 Karışımlar, formüller ile gösterilmezler. Sadece yazılı olarak ifade edilirler. Ör.: 

tuzlu su. 

 Karışımlar fiziksel yollar ile bileşenlerine ayrılabilirler. Kimyasal yollar ile 

ayrıştırılamazlar. 

 Karışımı oluşturan maddeler, kendi özelliklerini korurlar. 

 Yapılarında farklı cins atom ya da moleküller bulunur. 

 Saf değillerdir. Homojen ya da heterojen olabilirler. 

 

Karışımlar, kendisini oluşturan maddelerin birbirleri içerisinde dağılma biçimlerine 

göre homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılırlar. 
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1) Katı- Katı 

 

Ör: Çelik, bronz 

gibi alaşımlar 

2) Katı-Sıvı 

 

Ör: Tuzlu 

su, şekerli 

su vb. 

3) Sıvı-Sıvı 

 

Ör: 

Mineralli 

su, 

kolonya 

vb. 

4) Sıvı-Gaz 

 

Ör: Gazoz, 

meyveli soda 

vb. 

5) Gaz-Gaz 

 

Ör: Hava, 

doğal gaz vb. 

 

2.1. Homojen Karışımlar 

 
Bileşiminin her yerinde aynı özellikleri gösteren ve gözle ya da mikroskop ile 

bakıldığında tek bir madde gibi görünen karışımlar, homojen karışımlar olarak adlandırılır. 

Homojenlere çözelti de denilmektedir. Çözeltilere örnek olarak şekerli su, kolonya, gazoz, 

mineralli su, hava vb. verilebilir. 

 

Homojen karışımlar kendi aralarında fiziksel özelliklerine, elektrik iletkenliklerine,  

derişimlerine ve çözünürlüklerine göre sınıflandırılırlar. Aşağıda çözeltilerin fiziksel 

özelliklerine göre sınıflandırılması verilmiştir. Diğer sınıflandırma çeşitlerini, bir üst 

kademedeki öğrenme faaliyetlerinde göreceksiniz. 

 

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE GÖRE ÇÖZELTİLER 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Heterojen Karışımlar 

 
Bileşiminin her yerinde aynı özellikleri göstermeyen, gözle ya da mikroskop ile 

bakıldığında kendisini oluşturan maddelerin görülebildiği karışımlar, heterojen karışım 

olarak tanımlanır. Heterojen karışımlara örnek olarak süt, meyve suyu, ayran, sabun köpüğü, 

kepekli un, kek vb. verilebilir. 

 

Heterojen karışımlar, bileşenlerine göre emülsiyon, süspansiyon, koloit, aerosol ve adi 

(basit) karışımlar olmak üzere 5 gruba ayrılırlar. 
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2.2.1. Emülsiyon 

 
Bir sıvının başka bir sıvı içerisinde çözünmeden dağılması ile oluşan karışımlar, 

emülsiyon olarak adlandırılır. Emülsiyonların çoğu yağ ve sudan oluşurlar. Bu emülsiyonlara 

örnek olarak mayonez, süt, tereyağ, krema, margarin verilebilir. Tereyağ, mayonez ve 

margarin suyun yağ içerisinde dağılması ile oluşurken; süt ve krema yağın su içerisinde 

dağılması ile oluşmaktadır. Verilen bu örneklerin heterojenliğini göz ile görmek her zaman 

mümkün olmaz iken su- benzin, su-yağ gibi emülsiyonların ayrı fazlarını net olarak 

görebiliriz. 

 

 

 

Resim 2.4: Sütün yağ damlacıklarının süt serumu içerisinde dağılımı 

 

 

2.2.2. Süspansiyon 

 
Bir katının bir sıvı içerisinde çözünmeden dağılması ile oluşan heterojen karışımlara, 

süspansiyon denir. Bu karışımları oluşturan katı tanecikler sıvının içerisinde bir süre asılı 

kalabilse de kısa zaman sonunda katı tanecikler yoğunluklarına bağlı olarak sıvının yüzeyine 

çıkma ya da dibe çökme eyleminde bulunurlar. Bu durumda süspansiyon iki ayrı faz halinde 

görülmektedir. Gıda ambalajlarının bazılarında bu neden ile “çalkalamadan içmeyiniz” 

ibaresini görürüz. Süspansiyonlara örnek olarak ayran, kayısı veya şeftali suyu, katı 

partiküllü çorbalar, kum-su ya da talaş-su karışımları verilebilir. 
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Resim 2.5: Süspansiyon örnekleri (ayran, şehriyeli çorba) 

 

2.2.3. Kolloidler 

 
Bir maddenin ancak mikroskop ile görülebilecek kadar küçük parçacıklar halinde bir 

sıvı içerisinde dağılması ile oluşan karışımlara, kolloid denir. Aslında kolloidler, homojen 

görünümlü heterojen karışımlardır. Çünkü sıvı içerisinde dağılan maddenin parçacık 

boyutları 10
-7

 cm civarındadır ve dibe çökme eğilimi göstermezler. Örnek olarak kan 

serumu, boya ve renkli cam verilebilir. 

 

 

Resim 2.6: Kolloid (boya) 

2.2.4. Aerosoller  
 

Bir katı ya da sıvının gaz içerisinde çözünmeden dağılması ile oluşan heterojen  

karışımlar, aerosol olarak adlandırılmaktadır. Dağılan maddenin fiziksel haline göre kendi 

içerisinde de adlandırılmaktadır. Gaz içerisinde dağılan madde sıvı ise sıvı aerosol denir. 

Sıvı aerosollere örnek olarak, hava içerisinde heterojen olarak dağılmış olan sis ya da bulut 

verilebilir. 

 

Gaz içerisinde dağılan madde katı olduğunda karışım, katı aerosol olarak adlandırılır. 

Katı aerosole örnek olarak ise hava içerisinde dağılan karbon tanelerinden oluşan duman 

verilebilir. 
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Resim 2.7: Katı aerosol (duman) Resim 2.8:Sıvı aerosol (bulut) 

 

2.2.5. Adi Karışımlar 

 
Birbiri içerisinde çözünmeden dağılan ve kolay fiziksel yöntemler ile bileşenlerine 

ayrılabilen katı-katı heterojen karışımlardır. Baharat karışımları ya da demir tozu- talaş 

karışımı adi karışımlara örnek verilebilir. 

 

 

Resim 2.9: Adi karışım (baharat karışımı) 

2.2.6. Element, Bileşik, Karışım Arasındaki Farklar 

 
 Element ve bileşikler aynı cins atom  ya da moleküllerden oluşurken, karışımlar 

farklı cins atom veya moleküllerden oluşmaktadır. 

 Elementler sembollerle, bileşikler formüller ile gösterilirken, karışımların 

formülleri yoktur. 

 Bileşiği oluşturan maddeler kimyasal özelliklerini kaybederken, karışımı 

oluşturan maddeler kendi özelliklerini korumaya devam ederler. 

 Bileşiğin oluşması kimyasal bir olay olduğu için kimyasal yollar ile 

bileşenlerine ayrıştırılabilirken, karışımların oluşumu fiziksel bir olay 

olduğundan bileşenlerine ancak fiziksel yollar ile ayrıştırılabilirler. Elementler 

ise kendisini oluşturan atomlara ayrıştırılamazlar. 

 Element ve bileşikler saf maddedir, fakat karışımlar saf madde değildir. 

 Element ve bileşiklerin sabit koşullarda belli bir erime, kaynama noktaları ve 

yoğunlukları varken, karışımların ise değişkendir. 
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 Elementler, bileşikleri oluştururken belirli oranlarda birleşmesine rağmen, 

karışımları oluşturan maddeler rastgele oranlarda birleşirler. 

 

2.3. Baget yapma 

 
Reaksiyon karışımlarını veya katı ve sıvıların karıştırılmasında, çökeleklerin yıkanıp 

aktarılması işlemlerinde kullanılan, farklı ebatlarda cam çubuklardır. İstediğimiz boyutlara 

göre bek alevi yardımı ile bagetleri hazırlamak oldukça kolaydır. Baget yapma işlem 

basamakları aşağıda şu şekilde verilmiştir: 

 

 Cam borunun kesilmesi 

istenen yerine elmas ya da eğe 

yardımı ile derin bir çizik 

atılır. 

 

 Atılan çiziği ortalayacak ve 

parmaklar çiziğin altında 

kalacak şekilde iki elin baş 

parmağı ile cam boru sıkıca 

tutulur. 
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 Baş parmaklar ile dikkatlice 

bastırarak cam boru kırılır. 

 

 Cam borunun ucunu 

kütleştirmek için mavi renkli 

bek alevinde uç kısmı 

yuvarlanana dek tutulup, 

sürekli çevrilerek ısıtılır. 

 

 

 Cam borunun ucu tam olarak 

kütleştiğinde soğuması için 

bırakılır. 

 
 

Tablo 2.1: Cam borudan baget yapma aşamaları ve uygulama resimleri 
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UYGULAMA FAALİYETİ-1 
Katı-sıvı homojen karışımlar (çözeltiler) oluşturabilmek için aşağıda verilen işlem 

basamaklarını uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 1 adet deney tüpü alınız. 

 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Çalışma ortamınızı temizleyiniz. 

 Deney tüpünün temizliğini yapınız. 

Temizliği yaparken çeşme suyu ile 

yıkamanın ardından saf sudan 

geçiriniz ve kuruttuktan sonra 

kullanınız. 

 Deney tüpünün yarısına kadar piset 

yardımı ile saf su koyunuz. 

 

 

 Saf su, daha önceden belirlenmiş 

ve etiketlenmiş pisetlerde 

bulunmalıdır. 

UYGULAMA FAALİYETİ-1 



 

 49 

 

 

 Spatül ucu ile yemek tuzu alınız. 

 

 

 Kullanılan spatülün yabancı madde 

içermediğinden emin olunuz. Temiz 

değil ise yıkayıp iyice kuruttuktan 

sonra kullanınız. 

 Deney tüpüne yemek tuzunu 

ekleyiniz. 

 

 

 

 Yemek tuzunu eklemeye 

başladığınız anda gözlemleye 

başlayınız. 

 Ortamın temizliğine dikkat 

ediniz. 

 Baget yardımı ile karıştırarak yemek 

tuzunun çözünmesini sağlayınız. 

 

 Kullanılan bagetin yabancı 

madde içermediğinden emin 

olunuz. Temiz değil ise yıkayıp 

iyice kuruttuktan sonra 

kullanınız. 

 Çözünme tamamlandığında elde 
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ettiğiniz karışımı gözlemleyiniz 

ve not ediniz. 

 İncelemeniz bittiğinde tüm 

malzemeleri yıkayıp kurutarak 

yerlerine kaldırınız. 

 Sonuçları rapor ediniz. 

 Raporunuzda uygulama 

faaliyetinin amacını, kullanılan 

araç ve gereci, işlem 

basamaklarını, ilgili resimleri ve 

sonucunuzu belirtiniz. 

 

  



 

 51 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-2 
 Katı-sıvı homojen karışımlar (çözeltiler) oluşturabilmek için aşağıda verilen işlem 

basamaklarını uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 1 adet deney tüpü alınız. 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü 

giyiniz. 

 Çalışma ortamınızı 

temizleyiniz. 

 Deney tüpünün temizliğini 

yapınız. Temizliği yaparken 

çeşme suyu ile yıkamanın 

ardından saf sudan geçiriniz 

ve kuruttuktan sonra 

kullanınız. 

 Deney tüpünün üçte birine kadar piset 

yardımı ile saf su koyunuz. 

 

 

 Saf su, daha önceden 

belirlenmiş ve etiketlenmiş 

pisetlerde bulunmalıdır. 

 Ayrı bir deney tüpüne üçte bir oranında 

pipet yardımı ile etil alkol koyunuz. 

 Kullanılan pipetin yabancı 

madde içermediğinden 

emin olunuz. Temiz değil 

ise yıkayıp iyice 

kuruttuktan sonra 

UYGULAMA FAALİYETİ-2 
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kullanınız. 

 Pipet ile alkol çekerken 

mutlaka puar ya da pipet 

pompası kullanınız. 

 Her iki maddeyi karıştınız ve çalkalayarak 

sonucu gözlemleyiniz. 

 

 Alkol ve su birbirine iyice 

karıştıktan sonra elde 

ettiğiniz karışımı 

gözlemleyiniz ve 

gözlemlerinizi not ediniz. 

 İncelemeniz bittikten sonra 

tüm malzemeleri yıkayıp, 

kuruttuktan sonra yerlerine 

kaldırınız. 

 Sonuçları rapor ediniz. 

 Raporunuzda uygulama 

faaliyetinin amacını, 

kullanılan araç ve gereci, 

işlem basamaklarını, ilgili 

resimleri ve sonucunuzu 

belirtiniz. 
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UYGULAMA FAALİYETİ-3 
Katı-sıvı homojen karışımlar (çözeltiler) oluşturabilmek için aşağıda verilen işlem 

basamaklarını uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 1 adet deney tüpü alınız. 

 

 
 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Çalışma ortamınızı temizleyiniz. 

 Deney tüpünün temizliğini yapınız. 

Temizliği yaparken çeşme suyu ile 

yıkamanın ardından saf sudan 

geçiriniz ve kuruttuktan sonra 

kullanınız. 

 Deney tüpünün yarısına kadar piset 

yardımı ile saf su koyunuz. 

 

 
 

 Saf su, daha önceden belirlenmiş ve 

etiketlenmiş pisetlerde 

bulunmalıdır. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ-3 
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 Spatülün ucu ile tebeşir tozu alınız. 

 

 

 Kullanılan spatül yabancı madde 

içermediğinden emin olunuz. 

Temiz değil ise yıkayıp iyice 

kuruttuktan sonra kullanınız. 

 Deney tüpüne tebeşir tozunu 

ekleyiniz. 

 

 

 Tebeşir tozunu eklemeye 

başladığınız anda gözlemleye 

başlayınız. 

 Ortamın temizliğine dikkat ediniz. 

 Baget yardımı ile karıştırarak 

tebeşir tozunun çözünmediğini 

gözlemleyiniz. 

 

 

 Tebeşir tozunu ve suyu iyice 

karıştıktan sonra elde ettiğiniz 

karışımı gözlemleyiniz ve 

gözlemlerinizi not ediniz. 

 İncelemeniz bittikten sonra tüm 

malzemeleri yıkayıp, kuruttuktan 

sonra yerlerine kaldırınız. 
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 Sonuçları rapor ediniz.  Raporunuzda uygulama 

faaliyetinin amacını, kullanılan 

araç ve gereci, işlem 

basamaklarını, ilgili resimleri ve 

sonucunuzu belirtiniz. 
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UYGULAMA FAALİYETİ-4 
Katı-sıvı homojen karışımlar (çözeltiler) oluşturabilmek için aşağıda verilen işlem 

basamaklarını uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 1 adet deney tüpü alınız. 

 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü 

giyiniz. 

 Çalışma ortamınızı 

temizleyiniz. 

 Deney tüpünün temizliğini 

yapınız. Temizliği yaparken 

çeşme suyu ile yıkamanın 

ardından saf sudan geçiriniz 

ve kuruttuktan sonra 

kullanınız. 

 Deney tüpünün üçte birine kadar piset 

yardımı ile saf su koyunuz. 

 

 

 Saf su, daha önceden 

belirlenmiş ve etiketlenmiş 

pisetlerde bulunmalıdır. 

 Ayrı bir deney tüpüne üçte bir oranında 

pipet yardımı ile sıvı yağ koyunuz. 

 

 Kullanılan pipetin yabancı 

madde içermediğinden emin 

olunuz. Temiz değil ise 

yıkayıp iyice kuruttuktan 

sonra kullanınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ-4 
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 Pipet ile sıvı yağ çekerken 

mutlaka puar ya da pipet 

pompası kullanınız. 

 Her iki maddeyi karıştınız ve çalkalayarak 

sonucu gözlemleyiniz. 

 

 

 Yağ ve su birbirine iyice 

karıştıktan sonra elde ettiğiniz 

karışımı gözlemleyiniz ve 

gözlemlerinizi not ediniz. 

 İncelemeniz bittikten sonra 

tüm malzemeleri yıkayıp, 

kuruttuktan sonra yerlerine 

kaldırınız. 

 Sonuçları rapor ediniz. 

 Raporunuzda uygulama 

faaliyetinin amacını, 

kullanılan araç ve gereci, 

işlem basamaklarını, ilgili 

resimleri ve sonucunuzu 

belirtiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu öğrenme faaliyeti sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplayarak 

ölçünüz. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi bir karışım örneği değildir? 

A) Çikolata 

B) Naftalin 

C) Madeni para 

D) Süt 

E) Kolonya 

 

2. Emülsiyonlara ilişkin aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur? 

I. Çözünmeyen iki sıvının birbiri içerisinde heterojen dağılmasından oluşur. 

II. Tereyağ bir emülsiyon örneğidir. 

III. Öz kütlesi büyük olan sıvı, karışımın üst kısmında kalır. 

A) Yalnız I 

B) I ve II 

C) I ve III 

D) II ve III 

E) I, II ve III 

 

3. Karışımı oluşturan bileşikler farklı fiziksel hallerde olabilir. Buna göre, karışımın 

bileşenlerinin fiziksel hali ve buna ilişkin verilen örneklerden hangisi yanlıştır? 

     A) Katı-sıvı heterojen: Sirke-su 

B) Katı-Katı homojen: Pirinç 

C) Katı-katı heterojen: Şeker-tuz 

D) Sıvı-sıvı homojen: Kolonya 

E) Sıvı-gaz heterojen: Sis 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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4. Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışım türlerinden biri değildir? 

A) Emülsiyon 

B) Süspansiyon 

C) Aerosol 

D) Alaşım 

E) Adi Karışım 

5. Karışımlara ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 

A) Kimyasal formülleri yoktur. 

B) Kimyasal işlemler ile bileşenlerine ayrıştırılırlar. 

C) Fiziksel olaylar ile oluşurlar. 

D) Bileşenleri arasında rastgele bir birleşme oranı vardır. 

E) Homojen ya da heterojen olabilirler. 

 

6. Aşağıda boş bırakılan yerlere adı verilen karışımların hangi tür karışım 

olduğunu yazınız. 

 

 Hava: ………………  Duman: …………….. 

 Süt: ………………  Boya: …………….. 

 Toprak: ……………… 
 Sebze 

çorbası: 
…………….. 

 Ayran: ………………  Gazoz: …………….. 

 Margarin: ………………  Bronz: …………….. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 başvurunuz. 
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 MODÜL DEĞERLENDİRME 
Bu öğrenme faaliyeti sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplayarak 

ölçünüz. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

Özellik X Y Z 

Tek tür molekül  İçerir İçermez İçerir 

Farklı cins atom İçermez İçerir İçerir 

Farklı cins molekül İçermez İçerir İçermez 

1. Yukarıdaki tabloda X,Y ve Z maddelerinin aynı koşullarda bazı özellikleri verilmiştir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur? 

I. X elementtir. 

II. Y karışımdır. 

III. Z bileşiktir. 

 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) I ve II 

D) II ve III 

E) I,II ve III 

 

2. Saf suya aşağıdakilerden hangisi katıldığında heterojen karışım oluşur? 

A) Yemek tuzu 

B) Toz şeker 

C) Tebeşir tozu 

D) Etil akol 

E) Karbondioksit 

 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME  
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3.  Aşağıda sembolleri verilen elementlerden hangisi elektriği iletmez?  

     A) Mg 

B) Fe 

C) Na 

D) Cu 

E) F 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi homojen bir karışımdır? 

A) Çelik 

B) Kan serumu 

C) Ayran 

D) Krema 

E) Bulut 

5. Cu2[Fe(CN)6] bileşiğinin adı, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) Bakır ferrosiyanür 

B) Di bakır mono ferrosiyanür 

C) Bakır (I) ferrosiyanür 

D) Bakır (II) ferrosiyanür 

E) Di bakır hekza ferrosiyanür 

6. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal formül ile gösterilir? 

A) Amonyak 

B) Süt 

C) Sis 

D) Hava 

E) Pirinç 

7. Mangan (Mn) aşağıdaki değerliklerden hangisini alamaz? 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 5 

E) 6 
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8. Aşağıdakilerden hangisi birden fazla değerlik alabilen metaldir? 

     A) Au 

     B) I 

     C) Al 

     D) Ca 

     E) S 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi bek alevinde çalışılması gereken alev rengidir? 

     A) Açık sarı 

     B) Sarı- turuncu 

     C) Turuncu- kırmızı 

     D) Açık mavi 

     E) Mavi- kırmızı 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi saf madde değildir? 

     A) Germanyum 

     B) Etilen 

     C) Fosgen 

     D) Hava 

     E) Metan 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 C 

3 D 

4 C 

5 A 
 

 

6 

 Berilyum: Be  Karbon: C 

 Klor: Cl  Baryum: Ba 

 İyot: I  Lityum: Li 

 Mangan: Mn  Antimon: Sb 

 Bor: B  Silisyum: Si 

 

  

7 

 F: Flor  P: Fosfor 

 S: Kükürt  Au: Altın 

 Pb: Kurşun  Cr: Krom 

 Cu: Bakır  Fe: Demir 

 Sn: Kalay  Mg: Magnezyum 

8 

 BaCl2 : Baryum klorür  Sn (C2O7)2  Kalay (IV) dikromat 

 Ca 

(BrO3)2  

Kalsiyum 

bromür 
 (H3O)Cl Hidronyum klorür 

 (NH4)2S  
Amonyum 

sülfür 
 FeI3 : Demir(III) iyodür 

 CuSO4: Bakır(II) sülfür  AlN : Alüminyum nitrür 

CEVAP ANAHTARLARI  
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9 

Mangan (III) 

sülfit 
Mn2(SO3)3 

Alüminyum 

permanganat  
Al(MnO4)3 

Kurşun (II) asetat 
Pb(CH3COO

)2 
Hidronyum sülfat  : (H3O)2SO4 

Karbon tetra 

klorür 
CCl4 

Demir (II) klorit 

dihidrat  

Fe(ClO2)2. 

2H2O 

Amonyak NH3  Metan : CH4 

 

 

1 D 

2 Y 

3 Y 

4 D 

5 Y 

6 Y 

7 D 

8 D 

9 Y 

10 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 B 

3 A 

4 D 

5 B 

 

6 

 Hava: 
Gaz-Gaz 

çözeltisi 
 Duman: Katı aerosol 

 Süt: Emülsiyon  Boya: Kolloid 

 Toprak

: 
Adi karışım 

 Sebze 

çorbası: 
Süspansiyon 

 Ayran: Süspansiyon  Gazoz: Sıvı-Gaz Çözeltisi 

 Margar

in 
Emülsiyon  Bronz: Alaşım 
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

 

 

1 C 

2 C 

3 E 

4 A 

5 D 

6 A 

7 D 

8 A 

9 D 

10 D 
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