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GĠRĠġ 

Sevgili Öğrenci, 

 

Anyonlar, asitlerin ve tuzların iyonlaĢmaları sonucu oluĢan eksi yüklü iyonlardır. 

Florür, klorür, bromür, iyodür ve sülfür dıĢındaki anyonlar birden fazla elementin kimyasal 

olarak bir araya gelmesiyle oluĢmuĢtur. Bu anyonların kararlılıkları ve tepkimeye girme 

yatkınlıkları farklıdır. Genel olarak anyonlar katyonlara göre daha reaktiftir. Katyonlarda 

olduğu gibi anyonlar da belli katyonlarla verdikleri tepkimelere göre beĢ gruba ayrılarak 

analiz edilir.  

 

Bu modülde grup 1 anyonlarını,  {karbonat [CO3
-2 

], oksalat [C2O4
-2

], florür [F
-1

], borat 

[BO2
-1

], sülfit [SO3
-2

], fosfat [PO4
-3

 ]ve tartarat [C4H4O6
-2

]} analiz edecek grup 1 

anyonlarının analitik özelliklerini, belirteçlerle verdiği tepkimeleri, bu tepkimelerin kimyasal 

denklemlerini yazmayı öğreneceksiniz. Bu modülle kazanacağınız yeterliği sistematik anyon 

analizinde kullanacaksınız.  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak karbonat anyonunun (CO3
-2

) 

analizini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Karbonatın insan sağlığı üzerine etkilerini araĢtırınız. 

 

1. KARBONAT 
  

Karbonat, karbonik asidin (H2CO3) anyonudur. Bu asit serbest hâlde bulunmaz. 

Tuzlarından oluĢur oluĢmaz CO2 ve H2O’ya ayrıĢır. Karbonik asidin anhidriti olan 

karbondioksit, bir litre suda normal koĢullarda 1,45 g çözünür. Ancak bu çözünme karbonik 

asidin oluĢumu Ģeklinde değil daha çok moleküler çözünmedir. Karbonik asit zayıf bir asit 

olduğundan; 
 

H2CO3     H
+1

  +  HCO3
-1

       Ka1 = 4,3.10
-7

 
 

HCO3
-1

    H
+1

  +  CO3
-2

         Ka2  = 5,6.10
-11 

 

dengelerine göre iyonlaĢtığında bikarbonat ve karbonat iyonları oluĢur. Alkali 

karbonatlar hidroliz olur ve çözeltileri bazik tepkime verir.  
 

CO3
-2

  +  H2O    HCO3
-1

  +  OH
-1  

 

OluĢan bikarbonatta çok az da olsa hidroliz olarak karbonik asit verir.      
 

HCO3
-1

  +  H2O    H2CO3  +  OH
-1

  
 

Hidroliz sonucu 0,1 N deriĢimdeki sodyum karbonat veya potasyum karbonat 

çözeltisinin pH’ı yaklaĢık 11,6’dır. Amonyum, sodyum ve potasyum karbonatları dıĢındaki 

tüm metal karbonatlar suda çözünmez. Sodyum, potasyum ve amonyum katyonları 

haricindeki diğer katyonlar, karbonatla az çözünen karbonatları, [MCO3, M2CO3, M2(CO3)3 ] 

veya bazik karbonatları  [MCO3.M(OH)2 ] bir kısmı da karbonatları yerine hidroksitlerini 

verir  [Al(OH)3, Fe(OH)3 ]. 
 

Dolayısıyla suda çözünür veya çözünmez tuz içeren bir numune sodyum karbonatla 

kaynatılırsa yapı değiĢimi olur. Metalik iyon, çözünmez karbonat hâlinde veya bazılarında 

bazik karbonat hâlinde veya hidroksit hâlinde çöker. Örneğin baryum sülfat çökeleği sodyum 

karbonatla kaynatılırsa veya eritiĢ yapılırsa baryum sülfat; 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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BaSO4  +  Na2CO3   → BaCO3  +  2 Na
+1

  +  SO4
-2

denklemine göre baryum karbonata 

dönüĢür. EritiĢ olarak bilinen bu iĢlem çözünmeyen katıların çözeltiye alınmasının temelini 

oluĢturur. 
 

Metal karbonatlar karbondioksidin aĢırısında bikarbonat vererek çözünür. 
 

MCO3  +  CO2  +  H2O  →  M
+2

  +  2 HCO3
-1 

 

Bikarbonatlar içinde yalnız alkali metal bikarbonatları katı hâlde elde edilebilir. 

Karbonat ve bikarbonat iyonları Co
+3

, Th
+4

, Be
+2

, UO2
+2

 katyonlarıyla kompleks oluĢturur.  
 

Karbonik asit zayıf ve kararsız bir asit olduğundan hemen hemen bütün karbonatlar 

mineral asitlerinde hatta asetik asit gibi zayıf asitlerde bile parçalanır. Bu esnada renksiz 

kokusuz CO2 açığa çıkar. Gazın çıkıĢı ya kabarcıklarla ya da toprak alkali hidroksit 

çözeltilerine göndermekle anlaĢılır. Bikarbonatlar kaynatılarak karbonata dönüĢtürülebilir. 
 

M(HCO3)2   →  MCO3  +  CO2  +  H2O 
 

1.1. Karbonat Anyonunun Analitik Özellikleri ve Tepkimeleri 
 

Karbonat anyonuyla ilgili deneylerde kullanılacak stok numune çözeltisi aĢağıdaki 

miktara göre hazırlanmalıdır. Bu çözeltilerin her mililitresi 100 mg karbonat içermelidir. Bu 

çözeltilerden muhtemelen 250 ml hazırlanmalıdır. Uygulama faaliyetinde, stok numune 

çözeltisinden alınan çözelti miktarı 1/10 oranında seyreltilerek kullanılmalıdır (1 hacim 

çözelti 9 hacim saf su). Karbonat çözeltisinin hazırlanması için önerilen tuzların 

bulunmaması hâlinde bulunan tuzlardan gerekli hesaplamalar yapılarak mililitrede 100 mg 

(litrede 100 g) karbonat bulunacak Ģekilde çözelti hazırlanmalıdır. 
 

Katyon Tuzu g/litre 

CO3
-2

 Na2CO3 176 

 

1.1.1. H
+1

 Asitlerle 
 

Karbonatlar asit etkisiyle karbondioksit vererek parçalanır.  
 

CO3
-2

  +  2 H
+1

   →  H2CO3 
 

H2CO3   →  CO2  +  H2O 
 

Karbondioksidin çıkıĢı kireç suyu [Ca(OH)2] veya barit suyuyla [Ba(OH)2] 

anlaĢılabilir. Bunların içinden karbondioksit geçirildiğinde beyaz bir bulanıklık oluĢur.  
 

Ca(OH)2  +  CO2   →  CaCO3  +  H2O 
 

Ba(OH)2  +  CO2   →  BaCO3  +  H2O 
 

ĠĢleme devam edildiğinde bir süre sonra bulanıklığın kaybolduğu görülür. 
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CaCO3  +  CO2  +  H2O    Ca(HCO3)2 
 

Böyle bir çözeltiye birkaç damla kalsiyum hidroksit çözeltisi eklendiğinde bulanıklık 

tekrar oluĢur. 
 

Ca(HCO3)2  +  Ca(OH)2   →  2 CaCO3  +  2 H2O 
 

Sülfit ve tiyosülfat iyonları da asitlerle etkileĢtiğinde parçalanarak SO2 gazını verir. Bu 

durum baryumla baryum sülfit çökeleğini verdiğinden karbonatın tanınmasını güçleĢtirir. Bu 

sorun çözeltiye H2O2 eklenip kaynatılmakla giderilebilir.  
 

SO3
-2

  +  H2O2   →  SO4
-2

  +  H2O 

S2O3
-2

  +  4 H2O2   →  2 HSO4
-1

  +  3 H2O 
 

1.1.2. Ag
+1

 GümüĢ Nitratla 
 

Karbonat iyonu içeren çözeltiye gümüĢ nitrat çözeltisi eklendiğinde beyaz renkli 

gümüĢ karbonat çöker. Çökelek asitlerde çözünür. Kullanılan asit HCl ise çöken AgCl olur. 

Çökelek kaynatıldığında gümüĢ oksit ve karbondioksite ayrıĢır.  
 

2Ag
+1

(suda)   +   CO3
-2

(suda)   →   Ag2CO3(katı) 
 

Ag2CO3(katı)  →  Ag2O  +  CO2 
 

1.1.3. Ba
+2

 Baryum Klorürle 
 

Karbonat iyonu içeren çözeltiye baryum klorür çözeltisi eklendiğinde beyaz renkli 

baryum karbonat çöker. Çökelek mineral seyreltik asitlerde ve asetik asitte çözünür. Sülfürik 

asitle baryum sülfat çökeleği vererek çözünür.   
 

BaCO3  +  2 H
+1

   →  Ba
+2

  +  CO2  +  H2O 

BaCO3  +  H2SO4  →  BaSO4  +  H2O  
 

1.1.4. Ca
+2

 Kalsiyum Nitratla 
 

Karbonat iyonları içeren çözeltiye kalsiyum nitrat çözeltisi eklendiğinde beyaz renkli 

kalsiyum karbonat çöker. Çökelek asitler de çözünür. 
 

Ca
+2

(suda)  +  CO3
-2

(suda) →  CaCO3(katı) 

 

1.2. Karbonat Anyonunun Nitel Analizinde Kullanılan Ayıraçlar 
 

Çözeltinin Adı         DeriĢimi 

Ca(NO3)2  1 M 

Ba(OH)2 DoymuĢ 

HCl  2 M 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Karbonat anyonu tayini yapınız. 

Kullanılacak araç ve gereçler: Sodyum karbonat çözeltisi, 1 M kalsiyum nitrat 

çözeltisi, 2 M asetik asit, u borusu,  2 M hidroklorik asit, deney tüpü, doymuĢ baryum 

hidroksit çözeltisi, santrifüj tüpü, santrifüj cihazı, damlalık 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

  Na2CO3 çözeltisi hazırlayınız. 

 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına uygun 

çalıĢınız.  

 ÇalıĢma sırasında kullanacağınız sodyum 

karbonat, balon joje, spatül, saf su, piset ve 

teraziyi öğretmeninizi bilgilendirerek 

temin ediniz. 

 Çözelti hesabını öğretmeninizle kontrol 

ediniz. 

 Tartım kuralına uygun yapınız. 

 1 M Ca(NO3)2 çözeltisi hazırlayınız. 

 

 ÇalıĢma sırasında kullanacağınız kalsiyum 

nitrat, balon joje, spatül saf su, piset ve 

teraziyi öğretmeninizi bilgilendirerek 

temin ediniz. 

 Çözelti hesabını öğretmeninizle kontrol 

ediniz. 

 Tartımı kuralına uygun yapınız. 

 DoymuĢ Ba(OH)2 çözeltisi hazırlayınız. 

 

 ÇalıĢma sırasında kullanacağınız baryum 

hidroksit, balon, spatül, saf su, piseti 

öğretmeninizi bilgilendirerek temin ediniz. 

 Acele etmeyiniz. 

 Sabırlı çalıĢınız. 

 2 M HCl çözeltisi hazırlayınız. 

 ÇalıĢma sırasında kullanacağınız 

hidroklorik asit, balon joje, saf su, piset, 

mezür ve pipeti öğretmeninizi 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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bilgilendirerek temin ediniz. 

 Hidroklorik asidin yoğunluğunu ve 

yüzdesini ĢiĢe üzerindeki etiketten doğru 

okuyunuz. 

 Çözelti hesabını öğretmeninizle kontrol 

ediniz. 

 Hacmi mezür veya pipetle kuralına uygun 

alınız. 

 Santrifüj tüpüne 2 ml Na2CO3 çözeltisi 

alınız. 

 

 Fazla madde almamaya özen gösteriniz. 

 1 M Ca(NO3)2 çözeltisinden 1 ml 

ekleyiniz. 

 

 Fazla çözelti kullanmamaya özen 

gösteriniz. 

 Elde ettiğiniz çökeleği santrifüjleyiniz. 

 

 Santrifüj cihazını kademeli çalıĢtırınız. 

 Çözeltiyi damlalıkla alınız. 

 

 Tüpü fazla sallamadan çözeltiyi alınız. 

 Çökelek üzerine 2 M CH3COOH  Çözeltiyi yavaĢ yavaĢ ekleyiniz. 
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çözeltisinden ekleyiniz. 

 
 Ucunda doymuĢ Ba(OH)2 çözeltisi 

damlası bulunan cam bageti tüpün 

ağzına tutunuz. 

 

 DoymuĢ baryum hidroksit çözeltisindeki 

bulanmaya dikkat ediniz. 

 Deney tüpü içindeki hava kabarcıklarına 

dikkat ediniz. 

 Gözlemlerinizi not ediniz. 

 Olayın kimyasal denklemini yazmaya 

çalıĢınız. 

 Kullandığnız malzemeleri temizleyip 

teslim ediniz. 

 Kullandığınız cam malzemeleri 

temizleyerek yerlerine kaldırınız. 

 Sonuçlarınızı rapor hâlinde teslim 

ediniz. 
 Gözlemlerinizi not ediniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Sodyum karbonat çözeltisi hazırladınız mı?   

2. 1 M kalsiyum nitrat çözeltisi hazırladınız mı?   

3. DoymuĢ Ba(OH)2 çözeltisi hazırladınız mı?   

4. 2 M hidroklorik asit hazırladınız mı?   

5. Bir santrifüj tüpüne 2 ml sodyum karbonat çözeltisi aldınız mı?   

6. 1 M kalsiyum nitrat çözeltisinden 1 ml eklediniz mi?   

7. Çözeltiyi santrifüjlediniz mi?   

8. Çözeltiyi damlalıkla aldınız mı?   

9. Çökelek üzerine 2 M CH3COOH çözeltisinden eklediniz mi?   

10. Ucunda doymuĢ Ba(OH)2 çözeltisi damlası bulunan cam bageti 

tüpün ağzına tuttunuz mu? 

  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

1. Karbonik asit kaç değerli bir asittir? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

 

2. AĢağıdaki metal karbonatlarından hangisi suda çözünmez? 

A) Ag2CO3 

B) K2CO3 

C) Na2CO3 

D) (NH4)2CO3 

 

3. Ortamda sülfit ve tiyosülfat anyonlarının bulunması karbonat anyonunun tanınmasını 

güçleĢtirir. AĢağıdaki maddelerden hangisi ortama eklenerek kaynatılırsa bu sorun 

giderilebilir? 

A) Alkol 

B) Eter 

C) Hidrojen peroksit  

D) Kalsiyum nitrat 

 

4. Karbonat anyonuyla ilgili deneylerde kullanılacak stok numune çözeltisinin her 

ml’sinde kaç mg karbonat içermelidir? 

A) 1 

B) 10 

C) 50 

D) 100 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

5. (   )Metal karbonatlar karbondioksidin aĢırısında bikarbonat vererek çözünür. 

 

6. (   )Karbonatlar asit etkisiyle karbon monoksit vererek parçalanır. 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

7. Karbondioksidin çıkıĢı kireç suyu veya barit suyuyla anlaĢılabilir. Bunların içinden 

karbondioksit geçirildiğinde ……….. bir bulanıklık oluĢur. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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8. Karbonat iyonu içeren çözeltiye gümüĢ nitrat çözeltisi eklendiğinde beyaz  renkli 

……… ………………… çöker. 

 

9. Karbonat iyonu içeren çözeltiye …………………. çözeltisi eklendiğinde beyaz  renkli 

baryum karbonat çöker.  

 

10. ……………………. iyonları içeren çözeltiye kalsiyum nitrat çözeltisi eklendiğinde 

beyaz renkli kalsiyum karbonat çöker.  

 

 

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 kuralına uygun olarak okzalat anyonunun (C2O4
-2

) 

analizini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Okzalik asidin iyonlaĢma sabitlerini araĢtırınız. 

 Doğada nerelerde bulunduğu hakkında araĢtırma yapınız. 

 

2. OKZALAT 

 

Okzalat anyonu, organik bir asit olan okzalik asidin ( H2C2O4) anyonudur. Saf okzalik 

asit beyaz kristal yapılı olup iki mol kristal suyu vardır. Suda oldukça iyi çözünür. Orta 

kuvvette iki değerli bir asittir.  
 

Okzalat tuzları içinde alkali metal, amonyum, demir (III) ve magnezyum okzalatlar 

suda çözünür. Diğer okzalatlar suda güç çözünürken mineral asitlerde kolay çözünür. Nikel 

(II), okzalatla [ Ni(C2O4)3]
-4

, demir (III), okzalatla [ Fe(C2O4)3]
-3

, krom (III), okzalatla     

[Cr(C2O4)3]
-3

 komplekslerini oluĢturur. 
 

Okzalat anyonu sulu çözeltileri renksizdir. Okzalik asit çözeltileri kuvvetli indirgendir.  
 

2.1. Okzalat Anyonunun Analitik Özellikleri ve Tepkimeleri 
 

Okzalat anyonuyla ilgili deneylerde kullanılacak stok numune çözeltisi aĢağıdaki 

miktara göre hazırlanmalıdır. Bu çözeltilerin her mililitresi 100 mg okzalat içermelidir. Bu 

çözeltilerden muhtemelen 250 ml hazırlanmalıdır. Ön denemeler için gerekli olan çözeltiler, 

öğrenciye 1/10 oranında seyreltilerek (1 hacim çözelti 9 hacim saf su) verilmelidir. Okzalat 

çözeltisinin hazırlanması için önerilen tuzların bulunmaması hâlinde bulunan tuzlardan 

gerekli hesaplamalar yapılarak mililitrede 100 mg (litrede 100 g) okzalat bulunacak Ģekilde 

çözelti hazırlanmalıdır. 

Katyon Tuzu g/litre 

C2O4
-2

 Na2C2O4 152 

 

2.1.1. Ba
+2

 Baryum Klorürle 
 

Okzalat anyonu içeren çözeltiye baryum klorür çözeltisi eklendiğinde beyaz renkli 

baryum okzalat çöker. Bu çökelek mineral asitlerde ve sıcak asetik asitte çözünür. 
 

Ba
+2

(suda)  +  C2O4
-2

(suda)  →  BaC2O4 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.1.2. Ag
+1

 GümüĢ Nitratla 
 

Okzalat anyonu içeren çözeltiye gümüĢ nitrat çözeltisi eklendiğinde beyaz renkli 

gümüĢ okzalat çöker Bu çökelek nitrik asit ve amonyum hidroksit çözeltisinde çözünür.  
 

2Ag+1(suda)  +  C2O4-2(suda)  →  Ag2C2O4 
 

2.1.3. Ca
+2

 Kalsiyum Nitratla 
 

Okzalat anyonu içeren çözeltiye kalsiyum nitrat çözeltisi eklendiğinde beyaz renkli 

kalsiyum okzalat çöker. Bu çökelek mineral asitlerde çözünür. Asetik asitte çözünmez. 
 

Ca
+2

(suda)  +  C2O4
-2

(suda)  →  CaC2O4 

 

2.1.4. MnO4
-1

 Potasyum Permanganatla 
 

Permanganat,  asitli ortamda okzalat iyonunu karbondiokside yükseltgerken kendi, 

mangan (II)ye indirgenir.  
 

2 MnO4
-1

  +  5C2O4
-2

  +  16 H
+1

  →  2 Mn
+2

  +  8 H2O  +  10 CO2 
 

Bu yükseltgenme permanganatın mor renginin kaybolmasıyla anlaĢılır. Aynı 

indirgenmeyi sülfit, tiyosülfat, arsenit ve nitritde yaptığından analiz sırasında bu iyonların 

ortamda bulunmaması gerekir. Bunun için okzalat,  kalsiyum okzalat hâlinde çöktürülerek 

ayrılır. 
 

2.1.5. H2SO4 DeriĢik Sülfürik Asitle 
 

Okzalik asit üzerine deriĢik sülfürik asit eklenip ısıtıldığında sülfürik asit nem çekici 

özelliğinden dolayı oksalik asitten su çektiğinden karbondioksit ve karbon monoksit çıkıĢı 

olur. Deney seyreltik sülfürik asitle yapıldığında gözlenebilir bir değiĢiklik olmaz. 
 

2.1.6. Kızdırma 
 

Okzalat tuzları kızdırıldıklarında ayrıĢır. Alkali metal ve baryum okzalatlar karbon 

monoksit çıkıĢıyla karbonatları oluĢturur. Demir, nikel, kobalt, kalsiyum ve metallerin 

okzalatları ısıtıldıklarında serbest metalleri, öteki metal okzalatlar ısıtıldıklarında metal 

oksitleri vererek ayrıĢır. 
 

2.1.7. C6H4(OH)2 Rezorsinolle 
 

Rezorsinol ağırlığının yüz katı kadar ağırlıktaki deriĢik sülfürik asitte çözülüp karıĢım 

okzalatla, kükürt trioksit dumanları çıkıncaya kadar ısıtıldığında rezorsinolde, karakteristik 

mavi bir renk oluĢur.  
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2.1.8. (C6H5)2N Difenilaminle 
 

Okzalat çözeltisi üzerine deriĢik fosforik asit eklenip kuruluğa kadar ısıtılır. Üzerine 

az miktarda difenilamin eklenip kütle eriyinceye kadar tekrar ısıtılır. Daha sonra az miktarda 

alkol damlatıldığında mavi bir renk oluĢur. 
 

2.2. Okzalat Anyonunun Nitel Analizinde Kullanılan Ayıraçlar 
 

Çözeltinin Adı DeriĢimi 

NaOH 2 M 

Ca(NO3)2 1 M 

CH3COOH 2 M 

H2SO4 2 M 

KMnO4 0,1 M 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Oksalat anyonu tayini yapınız. 

Kullanılacak araç ve gereçler: Sodyum oksalat çözeltisi, 2 M sodyum hidroksit, 1 M 

kalsiyum nitrat, 2 M asetik asit, 2M sülfürik asit, 0,1 M potasyum permanganat, deney tüpü, 

santrifüj tüpü, santrifüj cihazı, damlalık 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Oksalat anyonu analizinde kullanılan 

ayıraç ve çözeltileri deney föyüne göre 

hazırlayınız. 

 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına uygun 

çalıĢınız.  

 ÇalıĢma sırasında kullanacağınız sodyum 

okzalat,  kalsiyum nitrat, potasyum 

permanganat, asetik asit, sülfürik asit, 

sodyum hidroksit,  balon joje,  spatül, saf 

su, piset ve teraziyi öğretmeninizi 

bilgilendirerek temin ediniz. 

 Çözelti hesabını mutlaka öğretmeninizle 

kontrol ediniz.  

 Tartımı, kuralına uygun yapınız. 

 Santrifüj tüpüne 2 ml sodyum oksalat 

çözeltisi alınız. 

 

 Santrifüj tüpünün kırık olmamasına dikkat 

ediniz. 

 2 M NaOH çözeltisinden ekleyiniz. 

 

 Fazla malzeme almamaya özen gösteriniz. 

 1 M Ca(NO3)2 çözeltisinden ekleyiniz. 

 Gözlemlerinizi not ediniz. 

 Olayın kimyasal denklemlini yazmaya 

çalıĢınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Çözeltiyi santrifüjleyiniz. 

 

 Santrifüj cihazını kademeli olarak 

çalıĢtırınız. 

 Çözeltiyi damlalıkla alınız. 

 

 Deney tüpünü eğik tutarak damlalığı 

kullanınız. 

 Çökelek üzerine 2 M CH3COOH 

çözeltisinden ekleyiniz. 

 

 Gözlemlerinizi not ediniz. 

 Çökelek üzerine 2 M H2SO4 

çözeltisinden 1 ml ekleyiniz. 

 Gözlemlerinizi not ediniz. 

 Olayın kimyasal denklemini yazmaya 

çalıĢınız. 
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 Elde ettiğiniz çözeltiye 0,1 M KMnO4 

çözeltisinden birkaç damla ekleyiniz. 

 

 Gözlemlerinizi not ediniz. 

 Tüpü tüplüğe bırakınız. 

Birkaç dakika bekleyiniz. 

DeğiĢiklikleri dikkatlice izleyiniz. 

Olayın kimyasal denklemini yazmaya çalıĢınız. 

 Kullandığız malzemeleri temizleyip 

teslim ediniz. 

 Kullandığınız cam malzemeleri 

temizleyerek yerlerine kaldırınız. 

 Sonuçlarını rapor hâlinde teslim 

ediniz. 
 Gözlemlerinizi not ediniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Oksalat anyonu analizinde kullanılan ayıraç ve çözeltileri deney 

föyüne göre hazırladınız mı? 

  

2. Bir santrifüj tüpüne 2 ml sodyum oksalat çözeltisi aldınız mı?   

3. 2 M sodyum hidroksit çözeltisi eklediniz mi?   

4. 1 M kalsiyum nitrat çözeltisinden eklediniz mi?   

5. Çözeltiyi santrifüjlediniz mi?   

6. Çözeltiyi damlalıkla aldınız mı?   

7. Çökelek üzerine 2 M asetik asit çözeltisinden eklediniz mi?   

8. Çökelek üzerine 2 M sülfürik asit çözeltisinden 1 ml eklediniz mi?   

9. Elde ettiğiniz çözeltiye 0,1 M KMnO4 çözeltisinden birkaç damla 

eklediniz mi? 

  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdaki okzalatlardan hangisi suda çözünmez? 

A) (NH4)2C2O4 

B) Fe2(C2O4)3 

C) MgC2O4 

D) Ag2C2O4 

 

2. Asitli ortamda permanganat okzalat iyonunu karbondiokside yükseltgerken kendisi de 

Mn
+2

 ye indirgenir. Aynı indirgenmeyi aĢağıdaki anyonlardan hangisi yapabilir? 

A) Sülfit 

B) Karbonat 

C) Florür 

D) Fosfat 

 

3. Okzalat çözeltisi üzerine deriĢik fosforik asit eklenip kuruluğa kadar ısıtılır. Üzerine 

az miktarda difenilamin eklenip kütle eriyinceye kadar tekrar ısıtılır. Daha sonra az 

miktarda alkol damlatıldığında hangi renk oluĢur? 

A) Sarı 

B) MenekĢe 

C) Mavi  

D) Kırmızı 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

4. Saf okzalik asit beyaz bir madde olup ……… mol suyla kristallenir.  

 

5. Okzalat anyonu sulu çözeltileri ……..dir.  

 

6. Okzalat anyonu içeren çözeltiye baryum klorür çözeltisi eklendiğinde beyaz renkli 

……….. ………….. çöker. 

 

7. Okzalat anyonu içeren çözeltiye gümüĢ nitrat çözeltisi eklendiğinde ……… renkli 

gümüĢ okzalat çöker. 

 

8. Asitli ortamda permanganat, okzalat iyonunu karbondiokside yükseltgerken kendi 

mangan (II)ye indirgenir. Bu yükseltgenme permanganatın ….. renginin 

kaybolmasıyla anlaĢılır. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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9. Okzalik asit üzerine deriĢik sülfürik asit eklenip ısıtıldığında sülfürik asit 

…………….. özelliğinden dolayı okzalik asitten su çektiğinden karbondioksit ve 

karbonmonoksit çıkıĢı olur. 

 

10. Okzalat tuzları kızdırıldıklarında ………….. .         

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

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

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak florür anyonunun (F
-1

) analizini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Florün insan sağlığına etkilerini araĢtırınız. 

 

3. FLORÜR 
 

Florür, hidroflorik asidin anyonudur. Bu asit 194 derecede buharlaĢan, keskin kokulu 

ve oldukça zehirlidir. Öteki halojenlerin tersine orta kuvvette bir asittir. GümüĢün AgF 

bileĢiği kolay çözünürken gümüĢün diğer halojenlerle oluĢturduğu bileĢiklerinin sudaki 

çözünürlükleri çok azdır.  
 

Hidroflorik asidin karakteristik özelliklerinden biri silisyum dioksit ve silikatlara etki 

ederek SiF4 gazı açığa çıkarmasıdır. 
 

SiO2  + 4 HF   →  SiF4  +  2 H2O 
 

CaSiO3  +  6 HF  →  CaF2  +  SiF4  +  3 H2O 
 

Alkali metaller, amonyum gümüĢ, alüminyum, kalay ve cıva florürleri suda kolay 

çözünür. Toprak alkali metaller, kurĢun, bakır ve çinko florürlerinin sudaki çözünürlükleri 

çok azdır.  
 

Florür iyi bir kompleksleĢtiricidir. Alüminyum, demir (III) ve berilyum gibi 

katyonlarla AlF6
-3

, FeF6
-3

, BeF6
-4

 sağlam komplekslerini yapar. BiF4, BF3 bileĢikleri 

uçucudur. Florür renksiz bir anyondur.  
 

3.1. Florür Anyonunun Analitik Özellikleri ve Tepkimeleri 
 

Florür anyonuyla ilgili deneylerde kullanılacak stok numune çözeltisi aĢağıdaki 

miktara göre hazırlanmalıdır. Bu çözeltilerin her mililitresi 100 mg florür içermelidir. Bu 

çözeltilerden muhtemelen 250 ml hazırlanmalıdır. Ön denemeler için gerekli olan çözeltiler, 

öğrenciye 1/10 oranında seyreltilerek (1 hacim çözelti 9 hacim saf su) verilmelidir. Florür 

çözeltisinin hazırlanması için önerilen tuzların bulunmaması hâlinde bulunan tuzlardan 

gerekli hesaplamalar yapılarak mililitrede 100 mg (litrede 100 g) florür bulunacak Ģekilde 

çözelti hazırlanmalıdır. 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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K

atyon 

T

uzu 

g

/litre 

F
-1

 

K

F 

3

04 
 

3.1.1. Ba
+2

 Baryum Klorürle 
 

Florür anyonu içeren çözeltiye, baryum klorür çözeltisi eklendiğinde beyaz renkli 

baryum florür çöker. Bu çökelek mineral asitlerin aĢırısında ve amonyum tuzları 

çözeltilerinde çözünür. 
 

Ba
+2

(suda)      +   2 F
-1

 (suda)     →   BaF2(katı) 
 

3.1.2. Ca
+2

 Kalsiyum Nitratla 
 

Florür anyonu içeren çözeltiye, kalsiyum nitrat çözeltisi eklendiğinde beyaz renkli 

kalsiyum florür çöker. Bu çökelek mineral asitlerde kısmen çözünür. Asetik asitte çözünmez. 
 

Ca
+2

(suda)      +   2 F
-1

 (suda)     →   CaF2(katı) 
 

3.1.3. SiO2 Silis BileĢikleriyle 
 

Hidroflorik asit, silis bileĢikleriyle uçucu SiF4 bileĢiğini oluĢturur. Kalsiyum florür bir 

kaba alınır. Üzerine deriĢik sülfürik asit eklendiğinde HF çıkıĢı olur. Bu gaz camda aĢınmaya 

sebep olur.  

CaF2  +  H2SO4  →  2HF  +  CaSO4 
 

3.1.4. Fe
+3

 Demir (III) Klorürle 
 

Florür anyonu içeren çözeltiye demir (III) klorür çözeltisi eklendiğinde kararlı 

yapıdaki FeF6
-3

 kompleksini oluĢturur. Bu Ģekilde komplekse alınan demir, demir (III) 

tepkimelerini vermez. Demirin ortamda bulunmaması istendiğinde bu yöntem kullanılır.  
 

3.1.5. Alizarin ve Zirkonyum (IV) Nitratla 
 

Birkaç damla zirkonyum (IV) nitrat çözeltisi ve alizarin çözeltisi karıĢtırıldığında mor 

renkli zirkonyum alizarin bileĢiği çöker. Bu son çözelti üzerine florür çözeltisi eklendiğinde 

daha kararlı ZrF6
-3

 kompleksi oluĢtuğundan mor rengin kaybolduğu ve alizarinin yeĢil sarı 

renk oluĢturduğu gözlenir. 
 

3.2. Florür Anyonunun Nitel Analizinde Kullanılan Ayıraçlar 
 

Çözeltinin Adı         DeriĢimi 

Ca(NO3)2 1 M 

CH3COOH 2 M 

Parafin  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Florür anyonu tayini yapınız. 

Kullanılacak araç ve gereçler: Sodyum florür çözeltisi, 2 M sodyum hidroksit, 1 M 

kalsiyum nitrat, 2 M asetik asit, deney tüpü, santrifüj tüpü, santrifüj cihazı, damlalık, saat 

camı, parafin, baget, deriĢik sülfürik asit 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Florür anyonu analizinde kullanılan 

ayıraç ve çözeltileri deney föyüne göre 

hazırlayınız. 

 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına uygun 

çalıĢınız.  

 ÇalıĢma sırasında kullanacağınız sodyum 

florür, kalsiyum nitrat, asetik asit, balon 

joje, spatül saf su, piset ve teraziyi 

öğretmeninizi bilgilendirerek temin ediniz. 

 Çözelti hesabını mutlaka öğretmeninizle 

kontrol ediniz. 

 Tartımı kuralına uygun yapınız. 

 Bir santrifüj tüpüne 2 ml NaF çözeltisi 

alınız. 

 

 Pipet kullanınız. 

 1 M Ca(NO3)2 çözeltisinden 1 ml 

ekleyiniz. 

 

 Gözlemlerinizi not ediniz. 

 Olayın kimyasal denklemini yazmaya 

çalıĢınız. 

 Çökeleği süzmeden içine 2 M 

CH3COOH çözeltisinden 1 ml 

ekleyiniz. 

 Gözlemlerinizi not ediniz. 

 Deney sonucunu benzer deney sonuçlarıyla 

karĢılaĢtırınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Bir santrifüj tüpüne 4 ml NaF çözeltisi 

alınız. 

 

 Fazla çözelti almamaya özen gösteriniz. 

 1 M Ca(NO3)2 çözeltisinden 1 ml 

ekleyiniz. 

 

 Çözeltiyi yavaĢ ekleyiniz. 

 Santrifüjleyiniz. 

 

 Santrifüj cihazını kademeli çalıĢtırınız. 

 Çözeltiyi pipetle alınız.  Santrifüj tüpünü eğik tutunuz. 
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 Saat camı üzerine parafin sürünüz. 

 

 Camın kırılmamasına dikkat ediniz. 

 Bagetle parafinli yüzeyde camla teması 

sağlayacak bir yer açınız. 

 

 Bagetle düzenli bir yer açınız. 

 Kalsiyum florür çökeleği üzerine der. 

H2SO4 ekleyiniz. 

 

 Asidi eklerken dikkat ediniz. 

 Parafinde açtığınız yer, tüpün ağzına 

gelecek Ģekilde hazırladığınız saat 

camını yerleĢtiriniz. 

 Ġki saat bekleyiniz.  
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 Yarım saat bekleyiniz.  

 Saat camını alıp temizleyerek camda 

oluĢan değiĢiklikleri gözleyiniz. 

 

 DeğiĢimleri not ediniz. 

 Olayın denklemini yazmaya çalıĢınız. 

 Kullandığız malzemeleri temizleyip 

teslim ediniz. 

 Kullandığınız cam malzemeleri 

temizleyerek yerlerine kaldırınız. 

 Sonuçlarını rapor hâlinde teslim 

ediniz. 
 Gözlemlerinizi not ediniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Florür anyonu analizinde kullanılan ayıraç ve çözeltileri deney 

föyüne göre hazırladınız mı?  

  

2. Bir santrifüj tüpüne 2 ml sodyum florür çözeltisi aldınız mı?   

3. 1 M kalsiyum nitrat çözeltisinden 1 ml eklediniz mi?   

4. Çökeleği süzmeden içine 2 M asetik asit çözeltisinden 1 ml 

eklediniz mi? 

  

5. Bir santrifüj tüpüne 4 ml sodyum florür çözeltisi aldınız mı?    

6. 1 M kalsiyum nitrat çözeltisinden 1 ml eklediniz mi?   

7. Santrifüjlediniz mi?   

8. Çözeltiyi pipetle aldınız mı?   

9. Saat camı üzerine parafin sürdünüz mü?   

10. Parafinli yüzeyde camla teması sağlayacak Ģekilde bagetle yer 

açtınız mı? 

  

11. Kalsiyum florür çökeleği üzerine deriĢik sülfürik asit eklediniz mi?   

12. Parafinde açtığımız yer, tüpün ağzına gelecek Ģekilde hazırladığınız 

sat camını yerleĢtirdiniz mi? 

  

13. Yarım saat beklediniz mi?   

14. Saat camını alıp temizleyerek camda oluĢan değiĢiklikleri gözlediniz 

mi? 

  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

1. AĢağıdaki bileĢiklerden hangisi suda çözünür? 

A) AgF 

B) AgCl 

C) AgBr 

D) AgI 

 

2. Florür aĢağıdaki katyonlardan hangisiyle kompleks oluĢturmaz? 

A) Alüminyum 

B) Çinko 

C) Demir III  

D) Berilyum 

 

3. AĢağıdaki florür bileĢiklerinden hangisi suda çözünmez? 

A) NaF 

B) NH4F 

C) PbF2  

D) AlF3 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

4. (   )Florür, hidroflorik asidin anyonudur. Bu asit 194 derecede buharlaĢır. 

5. (   )Hidroflorik asidin karakteristik özelliklerinden biri, silisyum dioksit ve silikatlara 

etki ederek SiF2 gazı açığa çıkarmasıdır. 

6. (   )Florür iyi bir kompleksleĢtiricidir. 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

7. Florür anyonu içeren çözeltiye baryum klorür çözeltisi eklendiğinde beyaz renkli 

………. ………… çöker. 

8. Hidroflorik asit silis bileĢikleriyle uçucu  ………. bileĢiğini oluĢturur. 

9. Florür anyonu içeren çözeltiye demir ( III) klorür çözeltisi eklendiğinde kararlı 

yapıdaki …………  kompleksini oluĢturur. 
 

10. Birkaç damla zirkonyum (IV) nitrat çözeltisi ve alizarin çözeltisi karıĢtırıldığında 

……… renkli zirkonyum alizarin bileĢiği çöker.      

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–4 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak borat anyonunun [BO2
-1

, B4O7
-2

, 

BO3
-3

 ] analizini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Bor Türkiye’de nerelerde bulunur? AraĢtırınız. 

 

4. BORAT 
 

Bor, ortoborik asit H3BO3, metaborik asit HBO2 ve tetraborik asit olmak üzere üç tür 

asit yapar. Ortoborik asit beyaz, kristal yapıda bir katıdır. Suda az da olsa çözünür. Oldukça 

zayıf bir asittir.  
 

Borat tuzları ortoborik asidin tuzu değil metaborik asidin veya tetraborik asidin 

tuzlarıdır. Suda yalnız alkali metallerin boratları çözünür. Borat tuzları içinde en önemlisi 

sodyum tetraborat Na2B4O7.10H2O’tır. Boraks olarak bilinir. Boraks suda önce borik asit ve 

metaborata hidroliz olur. Daha sonra metaborat ve hidroliz olarak hidroksil ve borik asidi 

verir.  
 

BO2
-2

  +  3 H2O  →  2 H3BO3  +  2 BO2
-1 

 

BO2
-1

  +  2 H2O  →  H3BO3  +  OH
-1

  
 

Boraks çözeltisi B4O7
-2,

 H4BO3 ve BO2
-1

 iyonlarının yanı sıra hidroksil iyonlarını da 

içerdiğinden çözeltinin pH’ı 11 dolayındadır.  
 

Borun bazı bileĢikleri uçucudur, yeĢil bir alevle yanar. Metil borat ve etil borat bu tür 

bileĢiklerdir. Bu bileĢikler ilgili alkollerin üzerine borik asit eklenmesiyle hazırlanabilir.  
 

H3BO3  +  3 CH3OH  →  (CH3)3BO3  +  3 H2O 
 

Suda çözünmeyen boratlar asitlerde kolay çözünür. Çözeltileri renksizdir. 
 

4.1. Borat Anyonunun Analitik Özellikleri ve Tepkimeleri 
 

Borat anyonuyla ilgili deneylerde kullanılacak stok numune çözeltisi aĢağıdaki 

miktara göre hazırlanmalıdır. Bu çözeltilerin her mililitresi 100 mg borat içermelidir. Bu 

çözeltilerden muhtemelen 250 ml hazırlanmalıdır. Ön denemeler için gerekli olan çözeltiler, 

öğrenciye 1/10 oranında seyreltilerek (1 hacim çözelti 9 hacim saf su) verilmelidir. 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Borat çözeltisinin hazırlanması için önerilen tuzların bulunmaması hâlinde bulunan 

tuzlardan gerekli hesaplamalar yapılarak mililitrede 100 mg (litrede 100 g) borat bulunacak 

Ģekilde çözelti hazırlanmalıdır. 
 

Katyon Tuzu g/litre 

BO2
-1

 Na2B4O7. 10H2O 222 

 

4.1.1. Ba
+2

 Baryum Klorürle 
 

Sodyum tetraborat çözeltisine, baryum klorür çözeltisi eklendiğinde beyaz renkli 

baryum metaborat çökeleğini verir. Çöktürme bazik ortamda yapılırsa tam çökme sağlanır. 

Çökelek, asitlerde çözünür. 
 

B4O7
-2

  +  3 H2O       →   2 BO2
-1

  +  2 H3BO3 
 

Ba
+2

  +  2 BO2
-1

  →   Ba(BO2)2 
 

2 H3BO3  +  6 OH
-1

  +  3 Ba
+2

  →   Ba3(BO3)2  +  6 H2O       
  

4.1.2. Ag
+1

 GümüĢ Nitratla 
 

Borat anyonu içeren çözeltiye gümüĢ nitrat çözeltisi eklendiğinde beyaz renkli AgBO2 

çöker. Çökelek nitrik asit ve amonyum hidroksitte çözünür. 
 

4.1.3. H
+1

 Sülfürik Asitle 
 

Sodyum borat çözeltileri deriĢik sülfürik asitle kristal yapılı beyaz renkte çökelek 

verir.  
 

BO2
-1

  +  H
+1

  +  H2O  →  H3BO3 
 

Bir platin tel bu çökeleğe batırılarak aleve tutulduğunda alevi yeĢile boyanır.  
 

4.1.4. Alev Denemesi 
 

Bir porselen krozede 1–2 ml Na2B4O7 çözeltisi kuruluğa kadar buharlaĢtırılır. 

Soğutulur ve üzerine 3 -4 damla deriĢik sülfürik asit ve 5 – 6 damla metil alkol veya etil 

alkol damlatılır. KarıĢtırılıp yakıldığında alkolün yeĢil bir alevle yandığı görülür.  
 

2 H
+1

  +  B4O7
-2

 + 5 H2O  →  4 H3BO3 veya 4 B(OH)3 
 

B(OH)3  +  3 C2H5OH  →  B( OC2H5)3  +  3 H2O 
 

4.1.5. Ca
+2

 Kalsiyum Nitratla  
 

Borat anyonu içeren çözeltiye kalsiyum nitrat çözeltisi eklendiğinde beyaz renkli 

Ca(BO2)2 çöker. Çökelek asetik asitte çözünür.4.2. Borat Anyonunun Nitel Analizinde 

Kullanılan Ayıraçlar 
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Çözeltinin Adı DeriĢimi 

Ca(NO3)2 1 M 

CH3COOH 2 M 

H2SO4 deriĢik 

Etil alkol  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Borat anyonu tayini yapınız. 

Kullanılacak araç ve gereçler: Sodyum borat çözeltisi, kalsiyum nitrat çözeltisi, 2 M 

asetik asit çözeltisi, deriĢik sülfürik asit, etil alkol, santrifüj tüpü, santrifüj cihazı, kibrit, bek, 

porselen kapsül 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Sodyum borat çözeltisi hazırlayınız. 

 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına uygun 

çalıĢınız.  

 ÇalıĢma sırasında kullanacağınız sodyum 

borat, balon joje, spatül, saf su, piset ve 

teraziyi öğretmeninizi bilgilendirerek temin 

ediniz. 

 Çözelti hesabını mutlaka öğretmeninizle 

kontrol ediniz. 

 Tartımı kuralına uygun yapınız. 

 Kalsiyum nitrat çözeltisini 

hazırlayınız. 

 ÇalıĢma sırasında kullanacağınız kalsiyum 

nitrat, balon joje, spatül, saf su, piset ve 

teraziyi öğretmeninizi bilgilendirerek temin 

ediniz. 

 Çözelti hesabını mutlaka öğretmeninizle 

kontrol ediniz. Tartımı kuralına uygun 

yapınız. 

 2 M CH3COOH çözeltisi hazırlayınız. 

 ÇalıĢma sırasında kullanacağınız asetik asit, 

balon joje, saf su, piset, mezür ve pipeti 

öğretmeninizi bilgilendirerek temin ediniz. 

  Asetik asidin yoğunluğunu ve yüzdesini 

ĢiĢe üzerindeki etiketten doğru okuyunuz. 

 Çözelti hesabını mutlaka öğretmeninizle 

kontrol ediniz.  

 Hesaplama sonucu bulunan hacmi mezür 

veya pipetle kuralına uygun alınız. 

 Bir santrifüj tüpüne 2 ml sodyum borat 

çözeltisinden alınız. 

 

 Fazla çözelti kullanmamaya özen 

gösteriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 1 M Ca(NO3)2 çözeltisinden ekleyiniz. 

 

 Gözlemlerinizi not ediniz. 

 Olayın denklemini yazınız. 

 Çökeleği santrifüjleyiniz. 

 

 Santrifüz cihazını kademeli olarak 

çalıĢtırınız. 

 Çözeltiyi damlalıkla alınız. 

 

 Tüpü fazla hareket ettirmeden çözeltiyi 

alınız. 

 Çökelek üzerini 2 M CH3COOH 

çözeltisinden ekleyiniz. 

 

 Gözlemlerinizi not ediniz. 

Bir porselen kapsüle 2 ml sodyum borat 

çözeltisinden alınız. 

 

 Porselenin kırık olmamasına dikkat ediniz. 

 Çözeltiyi yavaĢça ekleyiniz. 

 Kuruluğa kadar buharlaĢtırınız.  Kısık ateĢte buharlaĢtırınız. 
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 2 ml deriĢik H2SO4 2 ve 2 ml alkol 

ekleyip karıĢtırınız. 

 

 Çözeltileri sıçratmadan karıĢtırınız. 

 Kibritle çıkan dumanları yakarak alev 

rengine dikkat ediniz. 

 

 Alev rengine dikkat ediniz. 

 Çeker ocakta çalıĢınız. 

 Olayın denklemini yazmaya çalıĢınız. 

 Kullandığız malzemeleri temizleyip 

teslim ediniz. 

 Kullandığınız cam malzemeleri 

temizleyerek yerlerine kaldırınız. 

 Sonuçlarını rapor hâlinde teslim 

ediniz. 
 Gözlemlerinizi not ediniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Sodyum borat çözeltisi hazırladınız mı?   

2. Kalsiyum nitrat çözeltisi hazırladınız mı?   

3. 2 M asetik asit çözeltisi hazırladınız mı?   

4. Bir santrifüj tüpüne 2 ml sodyum borat çözeltisi aldınız mı?   

5. 1 M kalsiyum nitrat çözeltisinden eklediniz mi?   

6. Çökeleği santrifüjlediniz mi?   

7. Çözeltiyi damlalıkla aldınız mı?   

8. Çökelek üzerine 2 M asetik asit eklediniz mi?   

9. Bir porselen kapsüle 2 ml boraks çözeltisi aldınız mı?   

10. Kuruluğa kadar buharlaĢtırdınız mı?   

11. 2 ml deriĢik sülfürik asit ve 2 ml alkol ekleyip iyice karıĢtırdınız 

mı? 

  

12. Kibritle çıkan dumanları yakarak alev rengine dikkat ettiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

1. Borat anyonunun baryum klorür çözeltisiyle tam olarak çöktürmek için aĢağıdaki 

çözeltilerin hangisi ortama eklenmelidir? 

A) Alkol  

B) Hidroklorik asit 

C) Sodyum hidroksit  

D) Nitrik asit 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi bor elementinin yaptığı asitlerden değildir? 

A) H3BO3 

B) H2BO3 

C) HBO2  

D) H2B4O7 
 

3. Uçucu bor bileĢikleri yandıklarında hangi renk alev oluĢturur. 

A) YeĢil  

B) Sarı 

C) Mavi  

D) Mor 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

4. (   )Bor, ortoborik asit H3BO3, metaborik asit HBO2 ve tetraborik asit olmak üzere üç tür 

asit yapar.  

5. (   )Borat tuzları ortoborik asidin tuzu değil metaborik asidin veya tetraborik asidin 

tuzlarıdır.  

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız 
 

6. Borun bazı bileĢikleri uçucudur, ………….  bir alevle yanar.  

7. Sodyum tetraborat çözeltisine baryum klorür çözeltisi eklendiğinde beyaz renkli ………. 

………… çökeleğini verir. 

8. Sodyum borat çözeltileri deriĢik sülfürik asitle kristal yapılı beyaz renkte ……….. verir. 

9. Sodyum boratın sülfürik asit ile tepkimesi sonucu oluĢan çökeleğin içine bir platin tel 

batırılarak aleve tutulduğunda alevi ………… boyanır. 

10. Borat anyonu içeren çözeltiye kalsiyum nitrat çözeltisi eklendiğinde beyaz renkli 

………….. çöker. 
 

 

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–5 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak sülfit anyonunun (SO3
-2

) analizini 

yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Sülfüroz asidin iyonlaĢma sabitlerini araĢtırınız. 

 

5. SÜLFĠT 
 

Kükürdün en önemli asitleri hidrojen sülfür H2S, sülfüroz asit H2SO3, sülfürik asit 

H2SO4 ve tiyosülfürik asit H2S2O3 tir. Sülfit, sülfüroz asidin anyonudur.  
 

Sülfüroz asit kararsız olup yalnız çözelti hâlinde bulunur SO2 gazının suda 

çözünmesiyle oluĢur.  
 

SO2  +  H2O   →  H2SO3 
 

Böyle bir çözeltide kükürtdioksidin büyük kısmı suda moleküller hâlinde bulunur. 

Çok az miktarı sülfüroz aside dönüĢür. Sülfüroz asit diğer iki değerli asitler gibi iki aĢamada 

iyonlaĢır.  
 

H2SO3    H
+1

  +  HSO3
-1 

 

HSO3
-1

   H
+ 

 +  SO3
-2 

 

Alkali metaller ve amonyum sülfit tuzları suda çözünür. Diğer sülfitler suda çözünmez 

veya zor çözünür. Sodyum ve potasyum sülfit tuzlarının çözeltileri hidroliz nedeniyle bazik 

özellik gösterir.  
 

Sülfit iyonunun en önemli özelliği çözeltisinin kuvvetli indirgen olarak etki etmesidir. 

Örneğin potasyum bikromat, potasyum permanganat gibi yükseltgenler sülfit iyonuyla 

indirgenirken sülfit de sülfata yükseltgenir. Benzer Ģekilde sülfit cıva (II) klorürü cıva (I) 

klorüre indirgeyerek karakteristik ipeğimsi beyaz çökelek oluĢur.  
 

SO3
-2

  +  2 HgCl2  +  H2O  →  Hg2Cl2  +  SO4
-2

  +  2 H
+1

  +  2 Cl
-1 

 

Sülfit yükseltgen olarak da etki eder. Asitli ortamda hidrojen sülfüre etkisi bu 

Ģekildedir. Sülfit iyonu çözeltileri renksizdir. 
 

H2SO3  +  2 H2S  → 3 S  +  3 H2O 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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5.1. Sülfit Anyonunun Analitik Özellikleri ve Tepkimeleri 
 

Sülfit anyonuyla ilgili deneylerde kullanılacak stok numune çözeltisi aĢağıdaki 

miktara göre hazırlanmalıdır. Bu çözeltilerin her mililitresi 100 mg sülfit içermelidir. Bu 

çözeltilerden muhtemelen 250 ml hazırlanmalıdır. Ön denemeler için gerekli olan çözeltiler, 

öğrenciye 1/10 oranında seyreltilerek (1 hacim çözelti 9 hacim saf su) verilmelidir. Sülfit 

çözeltisinin hazırlanması için önerilen tuzların bulunmaması hâlinde bulunan tuzlardan 

gerekli hesaplamalar yapılarak mililitrede 100 mg (litrede 100 g) sülfit bulunacak Ģekilde 

çözelti hazırlanmalıdır. 
 

Katyon Tuzu g/litre 

SO3
-2

 Na2SO3 160 

 

5.1.1. Ba
+2

 Baryum Klorürle 
 

Sodyum sülfit çözeltisine baryum klorür çözelti eklendiğinde beyaz renkli baryum 

sülfit çökeleği oluĢur. OluĢan çökelek ayıracın aĢırısında çözünmez, asitlerde çözünür.  
 

Ba
+2

(suda)  +  SO3
-2

 (suda)       →   BaSO3(katı) 

 

5.1.2. Ag
+1

 GümüĢ Nitratla 
 

Sodyum sülfit çözeltisine gümüĢ nitrat çözeltisi eklendiğinde beyaz renkli Ag2SO3 

çöker. Çökelek ayıracın aĢırısında ve nitrik asitte çözünür. 
 

2 Ag
+1

(suda)  +  SO3
-2

 (suda)       →   Ag2SO3(katı) 

 

5.1.3. Ca
+2

 Kalsiyum Nitratla 
 

Sodyum sülfit çözeltisine kalsiyum nitrat çözeltisi eklendiğinde beyaz renkli CaSO3 

çöker. Çökelek asitlerde çözünür. 
 

Ca
+2

(suda)  +  SO3
-2

 (suda)       →   CaSO3(katı) 

 

5.1.4. Mineral Asitlerle 
 

Mineral asitler suda çözünen ve çözünmeyen sülfitleri kükürtdioksit gazı çıkıĢıyla 

parçalar.  
 

SO3
-2

  +  2 H
+1

  →  H2O  +  SO2 

 

Bu gaz keskin kokusuyla,  permanganat ve iyodun renginin gitmesiyle anlaĢılır.  
 

SO2  +  I2  +  2 H2O  →  4 H
+1

  +  SO4
-2

  +  2 I
-1

 

 

Permanganatın SO2yi yükseltgemesi kısmen sülfürik aside kısmen de ditiyonik aside 

yükseltgenme Ģeklinde olur.  
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5 SO2  +  2 MnO4
-1

  +  2 H2O  →  5 SO4
-2

  +  2 Mn
+2

  +  4 H
+1

 

 

6 SO2  +  2 MnO4
-1

  +  2 H2O  →  4 SO4
-2

  +  2 Mn
+2

  +  2 H
+1

 + H2S2O6 

 

5.1.5. Sr
+2

 Stronsiyum Nitratla    
  

Sodyum sülfit çözeltisine stronsiyum nitrat çözeltisi eklendiğinde beyaz renkli SrSO3 

çöker. Çökelek asitlerde çözünür. 
 

Sr
+2

(suda)  +  SO3
-2

 (suda)       →   SrSO3(katı) 

 

5.1.6. Yükseltgenlerle 
 

Sülfit çözeltileri iyodun rengini giderir. 
 

SO3
-2

  +  I2  +   H2O  →  2 H
+1

  +  SO4
-2

  +  2 I
-1

  
 

Sülfit çözeltileri, asitli ortamda permanganat iyonunu Mn (II)ye, bazik ortamda yeĢil 

renkteki manganat iyonuna indirger.  Çözelti ısıtılırsa kahve renkli MnO(OH)2 veya MnO2+ 

H2O çöker.  
 

5 SO3
-2

  +  2 MnO4
-1

  +  6 H
+1

  →  5 SO4
-2

  +  2 Mn
+2

  +  3 H2O 
 

2 SO3
-2

  +  2 MnO4
-1

  +  3 H2O  →  2 SO4
-2

  +  2 MnO(OH)2  +  2 OH
-1

 
 

Bazik ortamda S
-2

, S2O3
-2

,AsO4
-3

, SCN
-1

, I
-1

, Fe(CN)6
-4

 gibi iyonlarda permanganatı 

MnO(OH)2ye indirger. 
 

5.1.7. Ġndirgenlerle 
 

Sülfit çözeltisine sülfür çözeltisi eklenip çözelti HCl veya H2SO4 ile asitlendirilirse 

beyaz kükürt çöker. 
 

2 S
-2

  +  SO3
-2

  +  6 H
+1

  →  3 S  +  3 H2O 
 

Sülfit çözeltisi önce HCl ile asitlendirilip içine çinko parçası atıldığında çıkan gaz 

kokusundan anlaĢılabilir. Ayrıca kurĢun asetat emdirilmiĢ süzgeç kâğıdını da siyahlaĢtırır. 
  

5.1.8. Fuksin veya Malahit YeĢiliyle 
 

Nötral sülfit çözeltisine fuksin veya malahit yeĢili çözeltisi ya da her ikisinin 

karıĢımından eklendiğinde rengin kaybolduğu görülür. Deney ortamında NO2
-1

, Cd
+2

 ve S
-2

 

bozar. 
  



 
 

 39 

5.1.9. Sodyum Nitrozoprusiyatla 
 

DoymuĢ çinko sülfat çözeltisine birkaç damla sodyum nitrosoprusiyat birkaç damla 

sülfit çözeltisi ve 1 -2 damla K4[Fe(CN)6] eklendiğinde koyu kırmızı bir renk oluĢur. Bu 

rengi asit bozduğundan çözeltinin asitliği önceden giderilmelidir. Tiyosülfat bu Ģekilde bir 

tepkime vermezken sülfür iyonu mor renk vererek sülfit iyonunun tanınmasını güçleĢtirir. 
 

5.2. Sülfit Anyonunun Nitel Analizinde Kullanılan Ayıraçlar 
 

Çözeltinin Adı         DeriĢimi 

Ca(NO3)2 1 M 

CH3COOH 2 M 

ZnSO4 doymuĢ 

Sodyum nitrozoprusiyat Sudaki %10’luk çözeltisi 

K4[Fe(CN)6] 0,5 M 

HgCl2 DoymuĢ 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Sülfit anyonu tayini yapınız. 

Kullanılacak araç ve gereçler: Sodyum sülfit çözeltisi, kalsiyum nitrat çözeltisi, 2 M 

asetik asit çözeltisi, doymuĢ çinko sülfat çözeltisi, 0,5 M potasyum ferro siyanür çözeltisi, 

doymuĢ cıva II klorür çözeltisi, sülfürik asit, etil alkol, santrifüj tüpü, santrifüj cihazı, kibrit 

bek, porselen kapsül, su banyosu 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Sülfit anyonu analizinde kullanılan 

ayıraç ve çözeltileri deney föyüne göre 

hazırlayınız. 

 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına uygun 

çalıĢınız. 

 ÇalıĢma sırasında kullanacağınız sodyum 

sülfit, kalsiyum nitrat,  asetik asit, balon 

joje, spatül, saf su, piset ve teraziyi 

öğretmeninizi bilgilendirerek temin ediniz. 

 Çözelti hesabını mutlaka öğretmeninizle 

kontrol ediniz.  

 Tartımı kuralına uygun yapınız. 

 Bir santrifüj tüpüne 2 ml sodyum sülfit 

çözeltisinden alınız. 

 

 Pipet kullanınız. 

 1 M Ca(NO3)2 çözeltisinden 1 ml 

ekleyiniz. 

 

 Gözlemlerinizi not ediniz. 

 Olayın denklemini yazınız. 

 Baryum nitrat ve çinko nitrat çözeltileriyle 

de deneyiniz. 

 Çözeltiyi santrifüjleyiniz. 

 

 Tüpleri karĢılıklı santrifüj cihazına 

yerleĢtiriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Çözeltiyi damlalıkla alınız. 

 

 Damlalık kullanınız. 

 Çökelek üzerini 2 M CH3COOH 

çözeltisinden ekleyiniz. 

 

 Gözlemlerinizi not ediniz.  

 Deney tüpüne 1 ml doymuĢ çinko 

sülfat çözeltisinden alınız. 

 

 Fazla çözelti kullanmaktan kaçınınız. 

 Sodyum nitrozoprusiyat çözeltisi 

ekleyiniz. 

 

 Damlalık kullanınız. 

 1 ml sülfit çözeltisi ekleyiniz.  YavaĢça damlatınız. 
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 Bu çözeltiye 5 – 6 damla K4Fe(CN)6 

çözeltisinden ekleyiniz. 

 

 Gözlemlerinizi not ediniz. 

 Bir deney tüpüne 2 ml doymuĢ cıva(II) 

klorür çözeltisi alınız. 

 

 Fazla çözelti kullanmamaya özen 

gösteriniz. 

 Su banyosunda ısıtınız. 

 

 Isıtma iĢlemini çeker ocakta yapınız. 

 Üzerine 2 ml sodyum sülfit çözeltisi 

ekleyiniz. 

 

 OluĢan değiĢiklikleri dikkatle izleyiniz. 

 Olayın denklemini yazmaya çalıĢınız. 

 Kullandığız malzemeleri temizleyip 

teslim ediniz. 

 Kullandığınız cam malzemeleri 

temizleyerek yerlerine kaldırınız. 

 Sonuçlarını rapor hâlinde teslim 

ediniz. 
 Gözlemlerinizi not ediniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için Evet, 

kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Sülfit anyonu analizinde kullanılan ayıraç ve çözeltileri deney 

föyüne göre hazırladınız mı?  

  

2 ml sodyum sülfit çözeltisi aldınız mı?    

3 1 M kalsiyum nitrat çözeltisinden 1 ml eklediniz mi?   

4 Çözeltiyi santrüfüjlediniz mi?   

5 Çözeltiyi damlalıkla aldınız mı?   

6 Çökelek üzerine 2 M asetik asit eklediniz mi?   

7 Bir deney tüpüne 1 ml doymuĢ çinko sülfat çözeltisi aldınız mı?   

8 Sodyum nitrozo prussiyat çözeltisi eklediniz mi?   

9 1 ml sülfit çözeltisi eklediniz mi?   

10 Bu çözeltiye 5 – 6 damla potasyum ferro siyanür çözeltisinden 

eklediniz mi? 

  

11 Bir deney tüpüne 2 ml doymuĢ cıva II klorür çözeltisi aldınız mı?    

12 Su banyosunda ısıttınız mı?   

13 1Üzerine 2 ml sodyum sülfit çözeltisinden eklediniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

1. Sülfit iyonu hangi asidin anyonudur? 

A) Tiyosülfürik asit 

B) Sülfüroz asit  

C) Hidrojen sülfür 

D) Sülfürik asit 

2. Sülfit iyonunun sodyum nitrosoprusiyat çözeltisiyle tanınmasında aĢağıdaki 

anyonlardan hangisi bu tanınmayı güçleĢtirir? 

A) Florür 

B) Okzalat 

C) Karbonat  

D) Sülfür 

3. Sülfit iyonu içeren çözeltiye kalsiyum nitrat çözeltisi eklendiğinde hangi renk çökelek 

oluĢur? 

A) Beyaz  

B) YeĢil 

C) Sarı 

D) Açık sarı 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız 
 

4. Sülfit iyonunun potasyum bikromat, potasyum permanganat gibi yükseltgenler sülfit 

iyonuyla klorüre indirgeyerek karakteristik ipeğimsi ………  çökelek oluĢur. 

5. Sülfit iyonu çözeltileri ………..dir. 

6. Sodyum sülfit çözeltisine baryum klorür çözelti eklendiğinde beyaz renkli …………. 

……… çökeleği oluĢur.  

7. Sodyum sülfit çözeltisine gümüĢ nitrat çözeltisi eklendiğinde beyaz renkli ……….. 

çöker. 

8. Sodyum sülfit çözeltisine kalsiyum nitrat çözeltisi eklendiğinde beyaz renkli ……….  

çöker.  

9. Sülfit çözeltileri, asitli ortamda permanganat iyonunu Mn (II)ye, bazik ortamda 

……… renkteki manganat iyonuna indirger. 

10. Sülfit çözeltisine sülfür çözeltisi eklenip çözelti HCl veya H2SO4 ile asitlendirilirse 

beyaz ………. Çöker. 

 

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–6 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak fosfat anyonunun (PO4
-3

) analizini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Ortofosforik asidin iyonlaĢma sabitlerini araĢtırınız. 
 

6. FOSFAT 
 

Fosfor elementi, çok bilinen dört çeĢit fosfat asidini meydana getirir. Bunlar 

ortofosforik asit H3PO4, metafosforik asit HPO3, pirofosforik asit H4P2O7 ve fosforöz asit 

H3PO3 tür. 
 

Saf ortofosforik asit beyaz renkli bir katıdır. Bu Ģekliyle değil % 85’lik Ģurup 

kıvamındaki çözeltisi hâlinde bulunur. Orta kuvvette üç değerli bir asit olduğundan üç 

aĢamada iyonlaĢır. Üçüncü asitliği çok zayıftır. 
 

H3PO4    H2PO4
-1

 +  H
+1

 
 

H2PO4
-1

    H
+1

  +  HPO4
-2

 
 

HPO4
-2

    H
+1

  +  PO4
-3

 
 

Ortofosforik asit, sodyum dihidrojen fosfat NaH2PO4, disodyum hidrojen fosfat 

Na2HPO4 ve sodyum fosfat Na3PO4 olmak üzere üç tür tuz yapar. Fosfat anyonu suda 

hidroliz olur. Çözeltileri bazik özellik gösterir. 
 

PO4
-3

  +  H2O     HPO4
-2

   +  OH
-1

 
 

HPO4
-2

  +  H2O    H2PO4
-1

 + OH
-1

 
 

H2PO4
-1

  +  H2O    H3PO4  +  OH
-1

 
 

Alkali metallerin fosfatları oldukça kuvvetli bazik çözelti verir. Örneğin 0,1 M 

deriĢimindeki sodyum fosfat çözeltisinin pH değeri yaklaĢık 12, aynı deriĢimdeki disodyum 

hidrojen fosfat çözeltisinin pH değeri yaklaĢık 9,8, sodyum dihidrojen fosfat çözeltisinin pH 

değeri ise 4,7 civarındadır.  
 

Ortofosforik asidin alkali metal ve amonyum tuzlarıyla toprak alkali metallerin 

dihidrojen fosfat tuzları suda çözünür. Diğer metallerin fosfat tuzları suda çözünmemelerine 

karĢın mineral asitlerde çözünür.  
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
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6.1. Fosfat Anyonunun Analitik Özellikleri ve Tepkimeleri 
 

Fosfat anyonuyla ilgili deneylerde kullanılacak stok numune çözeltisi aĢağıdaki 

miktara göre hazırlanmalıdır. Bu çözeltilerin her mililitresi 100 mg fosfat içermelidir. Bu 

çözeltilerden muhtemelen 250 ml hazırlanmalıdır. Ön denemeler için gerekli olan çözeltiler, 

öğrenciye 1/10 oranında seyreltilerek (1 hacim çözelti 9 hacim saf su) verilmelidir. Fosfat 

çözeltisinin hazırlanması için önerilen tuzların bulunmaması hâlinde bulunan tuzlardan 

gerekli hesaplamalar yapılarak mililitrede 100 mg (litrede 100 g) fosfat bulunacak Ģekilde 

çözelti hazırlanmalıdır. 
 

Katyon Tuzu g/litre 

PO4
-3

 Na2HPO4. 12H2O 380 

 

6.1.1. Ba
+2

 Baryum Klorürle 
 

Nötr ortamda disodyum hidrojen fosfat çözeltisine baryum klorür çözelti eklendiğinde 

beyaz renkli baryum hidrojen fosfat çökeleği oluĢur.  Çökelek asitlerde çözünür.  
 

Ba
+2

  +  HPO4
-2

  →   BaHPO4 
 

Çöktürme alkali veya amonyum hidroksitli ortamda yapıldığında baryum fosfat çöker. 

Bu çökelek de asitlerde çözünür. 
 

3Ba
+2

  +  2 HPO4
-2

  +  2 OH
-1

→   Ba3(PO4)2  +  2 H2O 
 

6.1.2. Ca
+2

 Kalsiyum Nitratla 
 

Disodyum hidrojen fosfat çözeltisine kalsiyum nitrat çözeltisi eklendiğinde beyaz 

renkli kalsiyum hidrojen fosfat çökeleği oluĢur.  Çökelek asitlerde çözünür.  
 

Ca
+2

  +  HPO4
-2

  →   CaHPO4 
 

Çöktürme alkali veya amonyum hidroksitli ortamda yapıldığında kalsiyum fosfat 

çöker. Bu çökelek de asitlerde çözünür. 
 

3Ca
+2

  +  2 HPO4
-2

  +  2 OH
-1

→   Ca3(PO4)2  +  2 H2O 
 

6.1.3. Ag
+1

 GümüĢ Nitratla 
 

Disodyum hidrojen fosfat çözeltisine gümüĢ nitrat çözeltisi eklendiğinde sarı renkli 

gümüĢ fosfat çökeleği oluĢur. Çökelek nitrik asit ve amonyum hidroksitte çözünür. Piro ve 

meta fosfatlar gümüĢ nitratla sarı çökelek vermez. 
 

2 Na2HPO4  +  3 AgNO3  →  Ag3PO4  +  3 NaNO3  +  NaH2PO4 
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6.1.4. Mg
+2

 Magnezyum Klorürle 
 

Disodyum hidrojen fosfat çözeltisine amonyak ve amonyum klorür içeren magnezyum 

klorür çözeltisi eklendiğinde beyaz kristal yapılı magnezyum amonyum fosfat MgNH4PO4 

çökeleği oluĢur.  
 

HPO4
-2

  +  Mg
+2

  +  NH4OH   →  MgNH4PO4  +  H2O 
 

6.1.5. MoO4
-2

 Amonyum Molibdatla 
 

Disodyum hidrojen fosfat çözeltisine amonyum molibdatın nitrik asitli çözeltisiyle 40 

– 50 
o
C’ye kadar ısıtıldığında sarı renkli kristal yapılı amonyum fosfo molibdat çökeleği 

oluĢur. Ortama eklenen fazla miktardaki ayıraç çökeleğin çözünmesine neden olur. 

Tepkimenin duyarlılığını artırmak için katı amonyum nitrat eklenebilir. Ortamdaki tartarat, 

sülfit, ferrosiyanür, sülfür gibi anyonlar deneyi bozar. 
 

HPO4
-2

  +  12 MoO4
-2

  +  3 NH4
+1

  +  23 H
+1

 → (NH4)3[PMo12O40]  +  12 H2O 
 

6.1.6. Fe
+3

 Demir (III) Klorürle 
 

Sodyum asetatlı disodyum hidrojen fosfat çözeltisine demir (III) klorür çözeltisi 

eklendiğinde açık sarı renkli demir fosfat çökeleği oluĢur. Çökelek seyreltik mineral asitlerde 

çözünür. Asetik asitte çözünmez.  
 

HPO4
-2

  +  Fe
+3

  +  CH3COO
-1

   →  FePO4  +  CH3COOH 
 

6.1.7. C12H8(NH8)2 Benzidinle 
 

Bir süzgeç kâğıdı üzerine bir damla fosfat çözeltisi, bir damla amonyum molibdatın 

nitrik asitli çözeltisi ve bir damla benzidin çözeltisi eklenir. Asitliği azaltmak üzere süzgeç 

kâğıdına ya sodyum asetat çözeltisi eklenir ya da süzgeç kâğıdı amonyak buharına tutulur. 

Ortamdaki fosfat miktarına göre değiĢen mavi bir renk oluĢur. Ortamda H2O2, F
-1

, C2O4
-2

, 

AsO4
-3

 iyonları deneyi bozar. 
 

6.2. Fosfat Anyonunun Nitel Analizinde Kullanılan Ayıraçlar 
 

Çözeltinin 

Adı 
DeriĢimi 

Ca(NO3)2 1 M 

CH3COOH 2 M 

NaOH 2 M 

NH4NO3 1 M 

Amonyum 

molibdat 

45 g amonyum molibdat 150 ml suda çözülür. 

Üzerine karıĢtırarak 250 ml deriĢik nitrik asit 

damla damla eklenir. Çözelti litreye 

tamamlanıp bir gece bekletilerek süzülür. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Fosfat anyonu tayini yapınız. 

Kullanılacak araç ve gereçler: Disodyum hidrojen fosfat, 2 M sodyum hidroksit 

çözeltisi, 1 M kalsiyum klorür çözeltisi, 2 M asetik asit çözeltisi, deriĢik nitrik asit, 

amonyum molibdat çözeltisi 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Fosfat anyonu analizinde kullanılan 

ayıraç ve çözeltileri deney föyüne göre 

hazırlayınız. 

 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına uygun 

çalıĢınız.  

 ÇalıĢma sırasında kullanacağınız disodyum 

hidrojen fosfat, kalsiyum nitrat, sodyum 

hidroksit, amonyum nitrat, asetik asit, 

amonyum molibdat, der. nitrik asit,  balon 

joje, spatül saf su, piset ve teraziyi 

öğretmeninizi bilgilendirerek temin ediniz. 

 Çözelti hesabını mutlaka öğretmeninizle 

kontrol ediniz. 

 Asitlerin yoğunluğunu ve yüzdesini ĢiĢe 

üzerindeki etiketten doğru okuyunuz. 

 Tartımı kuralına uygun yapınız. 

 Bir santrifüj tüpüne 2 ml di sodyum 

hidrojen fosfat çözeltisinden alınız. 

 

 Fazla çözelti kullanmamaya özen 

gösteriniz. 

 2 M NaOH çözeltisinden 2 – 3 damla 

ekleyiniz. 

 

 Çözeltiyi yavaĢ yavaĢ damlatınız. 

 1 M Ca(NO3)2 çözeltisinden ekleyiniz. 

 

 Gözlemlerinizi not ediniz. 

 Olayın denklemini yazmaya çalıĢınız. 

 Çözeltiyi santrifüjleyiniz.  Santrifüj tüplerini cihaza dengeli bir Ģekilde 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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yerleĢtirip kademeli olarak çalıĢtırınız. 

 Çözeltiyi damlalıkla alınız. 

 

 Santrifüj tüpünü fazla sallamadan çözeltiyi 

damlalıkla alınız. 

 Çökelek üzerine 2 M CH3COOH 

çözeltisinden ekleyiniz. 

 

 Gözlemlerinizi not ediniz. 

 Olayın denklemini yazmaya çalıĢınız. 

 Santrifüj tüpüne 2 ml disodyum 

hidrojen fosfat çözeltisinden alınız. 

 

 Çözeltiyi israf etmekten kaçınınız. 

 1 ml deriĢik nitrik asit çözeltisi 

ekleyiniz. 

 

 Asit eklerken dikkat ediniz. 

 1 M amonyum nitrat çözeltisinden 

ekleyiniz. 
 Çözeltiyi yavaĢ bir Ģekilde ekleyiniz. 
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 2 ml amonyum molibdat çözeltisinden 

ekleyiniz. 

 

 Yeterince çözelti kullanınız. 

 Su banyosunda ısıtınız. 

 

 Bir süre bekleyiniz. 

 DeğiĢiklikleri dikkatle izleyiniz. 

 Çökelek rengine dikkat ediniz. 

 Olayın denklemini yazmaya çalıĢınız. 

 Kullandığız malzemeleri temizleyip 

teslim ediniz. 

 Kullandığınız cam malzemeleri 

temizleyerek ve gerekli yerlere kaldırınız. 

 Sonuçlarını rapor hâlinde teslim 

ediniz. 
 Gözlemlerinizi not ediniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 
Fosfat anyonu analizinde kullanılan ayıraç ve çözeltileri deney 

föyüne göre hazırladınız mı?  
  

2 
Bir santrifüj tüpüne 2 ml di sodyum hidrojen fosfat çözeltisi 

aldınız mı?  
  

3 2 M sodyum hidroksit çözeltisinden 2-3 damla eklediniz mi?    

4 1 M kalsiyum nitrat çözeltisinden eklediniz mi?   

5 Çözeltiyi santrüfüjlediniz mi?    

6 Çözeltiyi damlalıkla aldınız mı?   

7 Çökelek üzerine 2 M asetik asit eklediniz mi?   

8 
Bir santrifüj tüpüne 2 ml disodyum hidrojen fosfat çözeltisi 

aldınız mı? 
  

9 1 ml deriĢik nitrik asit çözeltisi eklediniz mi?   

10 1 M amonyum nitrat çözeltisi eklediniz mi?   

11 2 ml amonyum molibdat çözeltisi eklediniz mi?    

12 Su banyosunda ısıttınız mı?    

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

1. Ortofosforik H3PO4,  asit kaç değerli bir asittir? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi orto fosforik asidin oluĢturduğu tuzlardan biri değildir? 

A) Sodyum hidrojen fosfat 

B) Sodyum dihidrojen fosfat 

C) Sodyum fosfat   

D) Sodyum hidrojen difosfat 

 

3. Sodyum dihidrojen fosfat çözeltisine gümüĢ nitrat çözelti eklendiğinde oluĢan 

çökeleğin rengi nedir? 

A) Sarı  

B) Beyaz 

C) YeĢil 

D) Mavi 

 

4. Fosfat anyonunun benzidinle tanınmasında ortamda hangi anyonun bulunması deneyi 

bozar? 

A) Karbonat 

B) Okzalat 

C) Sülfit  

D) Arsenit 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

5. Fosfor elementi çok bilinen ………tür fosfat asidini meydana getirir. 

 

6. Saf ortofosforik asit ……… renkli bir katıdır. 

 

7. Alkali metallerin fosfatları oldukça kuvvetli …….. çözelti verir. 

 

8. Fosforik asit üç değerlikli olduğu için …… aĢamada iyonlaĢır. 

 

9. Sodyum asetatlı sodyum hidrojen fosfat çözeltisine demir (III) klorür çözeltisi 

eklendiğinde ………. …….. renkli demir (III) fosfat çözeltisi oluĢur. 

 

10. Nötr ortamda sodyum hidrojen fosfat çözeltisine baryum klorür çözeltisi eklendiğinde 

beyaz renkli ………… …………. ………….. çökeleği oluĢur. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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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–7 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak tartarat anyonunun (C4H4O6
-2

) 

analizini yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Tartarik asidin iyonlaĢma sabitlerini araĢtırınız. 

 

7. TARTARAT 
 

Tartarik asit ve tartaratlar analitik yönden önemli ayıraçlardır. Tartarik asit beyaz 

kristal yapılı bir katıdır. Suda iyi çözünür. Ġki değerli zayıf bir asit olduğundan iki aĢamada 

iyonlaĢır. 
 

H2C4H4O6    H
+1

  +  HC4H4O6
-1 

 

HC4H4O6
-1

   H
+1

  +  C4H4O6
-2 

 

Alkali tartaratların en önemli özelliği birçok metal katyonuyla çözünür kompleks 

bileĢikler oluĢturmaya yatkın olmalarıdır. Bu nedenle tartarat içeren ortamda metal 

katyonları alkali bazlarla hidroksitleri hâlinde çökmezler. Katyon analizlerinde ortamda 

tartarat olup olmadığı kontrol edilerek giderilmelidir. 
 

7.1. Tartarat Anyonunun Analitik Özellikleri ve Tepkimeleri 
 

Tartarat anyonuyla ilgili deneylerde kullanılacak stok numune çözeltisi aĢağıdaki 

miktara göre hazırlanmalıdır. Bu çözeltilerin her mililitresi 100 mg tartarat içermelidir. Bu 

çözeltilerden muhtemelen 250 ml hazırlanmalıdır. Ön denemeler için gerekli olan çözeltiler, 

öğrenciye 1/10 oranında seyreltilerek (1 hacim çözelti 9 hacim saf su) verilmelidir. Tartarat 

çözeltisinin hazırlanması için önerilen tuzların bulunmaması hâlinde bulunan tuzlardan 

gerekli hesaplamalar yapılarak mililitrede 100 mg (litrede 100 g) tartarat bulunacak Ģekilde 

çözelti hazırlanmalıdır. 
 

Katyon Tuzu g/litre 

C4H4O6
-2

 Na2C4H4O6. 2H2O 156 

 

7.1.1. Ca
+2

 Kalsiyum Nitratla 
 

Nötr ortamda sodyum tartarat çözeltisine kalsiyum nitrat çözelti eklendiğinde beyaz 

renkli kalsiyum tartarat çökeleği oluĢur. Çökelek, tartaratın aĢırısında kompleks oluĢturarak 

çözünür. 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Ca
+2

  +  C4H4O6
-2

  →  CaC4H4O6 

CaC4H4O6  +  C4H4O6
-2

  →  [ Ca(C4H4O6)2]
-2 

 

7.1.2. Ag
+1

 GümüĢ Nitratla 
 

Sodyum tartarat çözeltisine amonyağın aĢırısı eklenmiĢ gümüĢ nitrat çözelti eklenip 

ısıtılırsa metalik gümüĢ nedeniyle gümüĢ aynası oluĢur.   
 

7.1.3. Cu(OH)2 Bakır (II)Hidroksitle 
 

Bakır hidroksit çökeleği 2 M NaOH’li ortamda tartarat çözeltisiyle mavi bir renk 

vererek çözünür. Deney oldukça duyarlıdır.  
 

Cu(OH)2  +  2 C4H4O6
-2

  →  [ Cu(C4H3O8)2]
-4

  +  2 H2O 
 

7.2. Tartarat Anyonunun Nitel Analizinde Kullanılan Ayıraçlar 
 

Çözeltinin Adı         DeriĢimi 

Ca(NO3)2 1 M 

CH3COOH 2 M 

NaOH 2 M 

Sodyum tartarat veya tartarik asit katı 

AgNO3 0,5M 

NH4OH 2 M 

Rezorsinol Sudaki %2’lik çözeltisi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Tartarat anyonu tayini yapınız. 

Kullanılacak araç ve gereçler: Tartarat çözeltisi, 2 M sodyum hidroksit çözeltisi, 1 

M kalsiyum nitrat çözeltisi, 2 M asetik asit çözeltisi, 0,5 M gümüĢ nitrat, 2 M amonyum 

hidroksit, rezorsinol çözeltisi, deriĢik sülfürik asit, porselen kapsül, katı tartarik asit 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Tartarat anyonu analizinde kullanılan 

ayıraç ve çözeltileri deney föyüne göre 

hazırlayınız. 

 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına uygun 

çalıĢınız.  

 ÇalıĢma sırasında kullanacağınız tartarik 

asit, kalsiyum nitrat, sodyum hidroksit, 

gümüĢ nitrat, asetik asit, amonyak, balon 

joje, spatül saf su, piset ve teraziyi 

öğretmeninizi bilgilendirerek temin 

ediniz. 

 Çözelti hesabını mutlaka öğretmeninizle 

kontrol ediniz. Tartımı kuralına uygun 

yapınız. 

 Asetik asit ve amonyağın yoğunluğunu 

ve yüzdesini ĢiĢe üzerindeki etiketten 

doğru okuyunuz. 

 Bir santrifüj tüpüne 2 ml tartarat 

çözeltisinden alınız. 

 

 

 2 M NaOH çözeltisinden 1 ml ekleyiniz. 

 

 

 1 M Ca(NO3)2 çözeltisinden 1 ml 

ekleyiniz. 

 Gözlemlerinizi not ediniz. 

 Olayın denklemini yazınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Çözeltiyi santrifüjleyiniz. 

 

 

 Çözeltiyi damlalıkla alınız. 

 

 

 Çökelek üzerine 2 M CH3COOH 

çözeltisinden ekleyiniz. 

 

 Gözlemlerinizi not ediniz. 

 Olayın denklemini yazınız. 

 Deney sonucunu okzalat ve florürle 

yaptığınız deney sonuçlarıyla 

karĢılaĢtırınız. 

 Porselen kapsüle 1 g tartarik asit alınız. 

 

 Porselenin kırık olmamasına dikkat 

ediniz. 

 Bek alevinde ısıtınız. 
 Maddenin rengine dikkat ediniz. 

 Yayılan kokuya dikkat ediniz. 



 
 

 58 

 
 Deney tüpüne 0,5 M AgNO3 çözeltisi 

alınız. 

 

 

  Çökelek oluĢup çözününceye kadar 

NH4OH çözeltisinden ekleyiniz. 

 

 Çökelek oluĢup tekrar çözününceye 

kadar ekleyiniz. 

 1 ml tartarat çözeltisinden ekleyiniz. 

 

 

 Su banyosunda ısıtınız. 

 

 OluĢan değiĢiklikleri dikkatle izleyiniz. 

 Olayın denklemini yazmaya çalıĢınız. 

 Kullandığız malzemeleri temizleyip 

teslim ediniz. 

 Kullandığınız cam malzemeleri 

temizleyerek yerlerine kaldırınız. 

 Sonuçlarını rapor hâlinde teslim ediniz.  Gözlemlerinizi not ediniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Analizde kullanacağınız çözeltileri hazırladınız mı?   

2. Tartarat iyonlarını kalsiyum çözeltisiyle çöktürdünüz mü?   

3. Çökeleği santrifüjlediniz mi?   

4. Çökelek ve çözeltiyi birbirinden ayırdınız mı?   

5. Çökelek üzerine asetik asit eklediniz mi?   

6. Porselen kapsüle tartarik asit aldınız mı?   

7. Porselen kapsülü bek alevinde ısıttınız mı?   

8. Deney tüpüne gümüĢ nitrat çözeltisi aldınız mı?   

9. Üzerine amonyum hidroksit çözeltisi eklediniz mi?   

10. Elde ettiğiniz bu çözeltiye tartarat çözeltisinden eklediniz mi?   

11. Çözeltiyi su banyosunda ısıttınız mı?   

12. Olayların kimyasal denklemlerini yazdınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

1. Tartarik asit kaç değerli bir asittir? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

 

2. Katyon analizi sırasında ortamdaki hangi anyonun bulunup bulunmadığının kontrol 

edilmesi gerekir? 

A) Karbonat 

B) Okzalat 

C) Arsenat 

D) Tartarat 

 

3. Bakır hidroksit çökeleği 2 M NaOH’li ortamda tartarat çözeltisiyle hangi renk vererek 

çözünür? 

A) YeĢil  

B) Beyaz 

C) Mavi 

D) Sarı 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi tartarat anyonunun nitel analizinde kullanılan ayıraçlardan 

biri değildir? 

A) KOH  

B) CH3COOH  

C) NaOH 

D) NH4OH 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

5. Tartarik asit ……….. kristal yapılı bir katıdır. 

 

6. Alkali tartarların en önemli özelliği birçok ………. katyonuyla çözünmesidir. 

 

7. Tartarat kompleks oluĢturmaya …………..dır. 

 

8. Nötr bir ortamda sodyum tartarat çözeltisine kalsiyum nitrat çözeltisi eklendiğinde 

beyaz renkli ……………………..  çökeleği oluĢur. 

 

9. Tartarat içeren ortamda metal katyonları alkali bazlarla ………….. hâlinde çökmezler. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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10. Tartarat anyonunda stok numune çözeltisinin her litresi ……… gram tartarat 

içermelidir. 

 

 

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–8 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak grup 1 anyonlarının toplu analizini 

yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Analiz sırasında bazik çözeltiye kalsiyum nitrat çözeltisi eklendiğinde beyaz 

bir çökelek oluĢmasına rağmen daha sonra birinci grup anyonlarından 

hiçbirine rastlanmıyor. Bunu nasıl açıklarsınız? AraĢtırınız. 

 

8. GRUP 1 ANYONLARININ TOPLU 

ANALĠZĠ 
 

Bu grupta karbonat [CO3
–2

], okzalat [C2O4
-2

], florür [F
-1

], metaborat [BO2
-1

], sülfit 

[SO3
-2

], fosfat [PO4
-3

] ve tartarat [C4H4O6
-2

] anyonları analiz edilir. Bu anyonlar bazik 

ortamda kalsiyum nitrat çözeltisiyle kalsiyum bileĢikleri hâlinde [CaCO3, CaC2O4, CaF2, 

Ca(BO2)2, Ca3(PO4)2, CaC4H4O6] çöker. Çökelek süzülüp yıkandıktan sonra üzerine seyreltik 

asetik asit eklendiğinde kalsiyum okzalat ve kalsiyum florür çözünmezken diğerleri çözünür.  
 

8.1. Analizin Dayandığı Temeller 
 

Bu grup anyonlarının tamamı kalsiyum nitratla çökelek verir. Bu anyonların 

tamamının kalsiyum tuzları renksizdir. Bu nedenle çökelek rengiyle herhangi birini ayırt 

etmek mümkün değildir.  
 

Çözeltinin sodyum hidroksitle bazik yapılmasıyla yükseltgen ve indirgen iyonların 

etkileĢimi azalmıĢ olur. Seyreltik asetik asit kullanılarak kalsiyum karbonat, karbondioksit 

çıkıĢıyla parçalanır. Kalsiyum florür ve kalsiyum okzalat dıĢındaki bütün kalsiyum tuzları 

çözünür. Asetik asitli çözeltiden borat ve sülfit, doğrudan aranabilir.  
 

Silikat bu grubun anyonları arasında yer alsa da grup analizinde bazı güçlüklere neden 

olmaktadır. Bunun için silikat bu grup anyonları arasında aranmayacaktır. 
 

8.2. Grup Analizinde Kullanılan Anyon Numunesi Çözeltisinin 

Hazırlanması 
 

Grup analizi için numune hazırlarken son çözeltinin her mililitresinde her bir 

anyondan 10 mg bulunacak Ģekilde ayarlanmalıdır. Bunun için uygulama faaliyetleri için 

hazırlanan her bir anyon çözeltisinden birer mililitre alınıp toplam hacim 10 mililitreye 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–8 

AMAÇ 
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seyreltilmelidir. Örneğin grup anyonlarının üçünün bulunduğu numune, hazırlanan anyon 

numunesi stok çözeltilerden birer mililitre alınıp 7 mililitrede saf su eklenerek hazırlanır. 
 

8.3. Grup Analizinde Kullanılan Ayıraçlar 
 

Çözeltinin Adı         DeriĢimi 

Ca(NO3)2 1 M 

Ba(OH)2 Sudaki doymuĢ çözeltisi 

AgNO3 0,5 M 

ZnSO4 Sudaki doymuĢ çözeltisi 

Sodyum nitrozo prusiyat Sudaki % 10’luk çözeltisi 

K4Fe(CN)6 1 M 

HgCl2 0,5 M 

I2 0,05M 

Co(NO3)2 0,1 M 

Rezorsinol Sudaki % 2’lik çözeltisi 

KMnO4 0.01 M 

HCl 2 M 

NaOH 2 M 

CH3COOH 2 M 

H2SO4 2 M 

NH4OH 2 M 

NH4NO3 1 M 

NH4MoO4 1 M 

H2C4H4O6 Katı 

KI Katı 

Na2SO3 Katı 

Pb(CH3COO)2 Katı 

NH4NO3 Katı 

Etil alkol %95’lik 

Parafin  

NiĢasta çözeltisi  

H2S  

 

8.4. Analizin YapılıĢı 
 

(
1
) Çözelti grup 1 – 5 anyonların tamamını içerebilir. Örnek içinden 2 -3 ml alınır. 

Ġçine 2 M NaOH çözeltisinden damla damla eklenerek ortam kuvvetli bazik yapılır. 1 M 

Ca(NO3)2 çözeltisinden 2 ml eklenir. Su banyosunda ısıtılır. Soğutulur. Santrifüjlenir. Çözelti 

bir damlalıkla alınır. Grup 2 – 5 anyonlarının aranması için saklanır. 
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(
2
) Çökelek grup 1 anyonlarının kalsiyum tuzlarını içerir. Çökelek üzerine 2 M 

CH3COOH çözeltisinden 2 ml eklenir. Santrifüjlenir. Çözelti bir damlalıkla alınır. Asetik asit 

eklenmesiyle çözünen grup 1 anyonlarının aranması için saklanır.  
 

(
3
) Çökelekte bulunan karbonat asetik asidin eklenmesiyle parçalanır ve karbondioksit 

çıkıĢı olur. Karbonatın tanınması karbondioksit testiyle anlaĢılır. Bunun için asetik asit 

eklenme iĢlemi yapılırken tüpün ağzına ucunda Ba(OH)2 damlası bulunan baget tutulur. 

Damladaki bulanma karbonatın varlığını belirler.  
 

(
4
) Çökelek saf su kullanarak birkaç kez yıkanır. Bu Ģekilde çökelekte kalması 

muhtemel sülfit iyonları uzaklaĢtırılır. Bu anyonlar indirgen özelliğe sahip olduklarından 

giderilmelidir. Çökelek üzerine 2 M H2SO4 çözeltisinden 1 ml eklenir. Su banyosunda ısıtılır. 

Santrifüjlenir. Çözelti damlalıkla alınır. 
 

(
5
) Çökelek saf su ile yıkanır. Bir saat camı üzerine az miktarda parafin sürülür. 

Parafinli yüzeyde parmak veya bagetle küçük bir yer açılır. Çökelek üzerine 1 – 2 damla 

deriĢik sülfürik asit eklenir. Üzerine yer açılmıĢ olan parafinli saat camı açık kısım tüpün 

ağzına gelmek üzere tutulur. Bu Ģekilde tüplüğe yerleĢtirilir. YaklaĢık yarım saat sonra saat 

camı alınır. Yıkanır. Camdaki matlaĢma florür iyonunu belirler. 
 

(
6
) Çözeltide okzalat iyonu bulunabilir. Su banyosunda kaynama noktasına kadar 

ısıtılır, üzerine 0,001 M KMnO4 çözeltisinden 1 ml eklenir. Permanganatın renginin 

kaybolması okzalatı belirler. 
 

(
7
) Asetik asit eklenmesiyle çözünen grup 1 anyonlarının aranması için saklanan 

çözeltide borat, sülfit, fosfat ve tartarat anyonlarını içerebilir. Bu anyonlar ayırma iĢlemine 

gerek duyulmadan ayrı ayrı aranabilir. Çözelti yaklaĢık 10 ml’ye seyreltilip 6 kısma ayrılır.   
 

(
8
) Anyonları içeren çözeltilerden biri porselen kapsüle alınır. Kuruluğa kadar 

buharlaĢtırılır. Soğutulur. Üzerine 1 ml deriĢik H2SO4 ve 1 ml etil alkol veya metil alkol 

eklenir. Kibritle alkol yakılır. Alevdeki yeĢil renk boratı tanımlar. 
 

(
9
) Bir saat camına birkaç damla çinko sülfat çözeltisi alınır. Üzerine 1 M K4Fe(CN)6 

çözeltisinden birkaç damla ve sodyum nitrozo prusiyatın % 10’luk çözeltisinden bir damla 

eklenir. Örnek çözeltisinden bir damla eklenir. OluĢan kırmızı renk sülfiti belirler. 
 

Bir baĢka tanıma Ģekli de cıva (II) iyodürle yapılabilir. Bir deney tüpüne örnek 

çözeltiden 1 -2 ml alınır. Üzerine sıcak 0,5 M HgCl2 çözeltisinden eklendiğinde oluĢan 

ipeksi beyaz çökelek sülfiti belirler. 
 

(
10

) Fosfatın tanınması için örnek çözeltilerden 1 ml alınır. Üzerine 1 ml deriĢik nitrik 

asit 0,2 g amonyum nitrat ve 1 ml amonyum molibdat eklenir. Su banyosunda kaynama 

noktasına kadar ısıtılır. Sarı çökelek fosfatı belirler. 
 

(
13

) Örnek çözeltilerden biri porselen kapsüle alınır. Kuruluğa kadar buharlaĢtırılır. 1, 

2 damla deriĢik sülfürik asit eklenip siyahlaĢmayla birlikte Ģeker yanmasındakine benzer bir 

koku tartaratı belirler. 
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Tablo 8.1: Grup 1 anyonlarının Ģematik analizi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Grup 1 anyonlarının toplu analizini yapınız. 

Kullanılacak araç ve gereçler: 2 M sodyum hidroksit çözeltisi, 1 M kalsiyum nitrat 

çözeltisi, 2 M asetik asit çözeltisi, 2 M sülfürik asit, seyreltik potasyum permanganat 

çözeltisi, sodyum nitrozo prussiyat, hidrojen sülfürlü su, 1 M potsyum ferro  siyanür, 0,5 M 

cıva II klorür çözeltisi, niĢasta çözeltisi, iyot çözeltisi, amonyum molibdat çözeltisi 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Grup 1 anyonu toplu analizinde kullanılan 

ayıraç ve çözeltileri deney föyüne göre 

hazırlayınız. 

 ÇalıĢma sırasında kullanacağınız 

kalsiyum nitrat, amonyum 

molibdat, baryum hidroksit, gümüĢ 

nitrat, çinko sülfat, potasyum ferro 

siyanür, cıva(II) klorür, kobalt 

nitrat, iyot, sodyum hidroksit, 

amonyum nitrat, asetik asit, 

hidroklorik asit, amonyak, sülfürik 

asit, balon joje, spatül saf su, piset 

ve teraziyi öğretmeninizi 

bilgilendirerek temin ediniz. 

 Asetik asit, hidroklorik asit, 

amonyak, sülfürik asidin 

yoğunluğunu ve yüzdesini ĢiĢe 

üzerindeki etiketten doğru 

okuyunuz. 

 Çözelti hesabını mutlaka 

öğretmeninizle kontrol ediniz. 

 Tartımı kuralına uygun yapınız. 

 Örnek çözeltiden 2 -3 ml alınız. 

 

 

 2 M NaOH çözeltisinden damla damla 

ekleyiniz. 

 

 Ortam bazik olana kadar ekleyiniz. 

 1 M Ca(NO3)2 çözeltisinden ekleyiniz.  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Su banyosunda kaynama noktasına kadar ısıtıp 

soğutunuz. 

 

 Kaynama noktasına kadar ısıtınız. 

 Soğutma iĢlemini yapınız. 

 Çözeltiyi santrifüjleyiniz. 

 

 

 Çökelek ve çözeltiyi ayırınız. 

 

 1 – 5 grup anyon analizi 

yapılıyorsa çözeltiyi saklayınız. 

Yalnız grup 1 anyonlarının analizi 

yapılıyorsa çözeltiyi atınız. 

 Çökelek üzerine 2 M CH3COOH ekleyiniz. 

 

 Kuvvetlice çalkalayınız. 

 Çözeltideki kabarcıklara dikkat 

ediniz. 

 Tüpün ağzına ucunda Ba(OH)2 damlası bulunan 

bageti tutunuz. 

 

 Damladaki bulanmayı gözleyiniz. 

 OluĢan çözeltiyi santrifüjleyiniz.  
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 Çözelti ve çökeleği birbirinden ayırınız. 

 

 

 

 Çözeltiyi 10 ml seyreltip 6 kısma ayırınız. 

 

 

 Birinci çözeltiyi kuruluğa kadar buharlaĢtırınız. 

 

 

 DeriĢik H2SO4 ve etil alkol ekleyiniz. 

 

 

 Alkolü yakınız. 

 

 Renge dikkat ediniz. 



 
 

 69 

 Bir saat camına birkaç damla çinko sülfat 

çözeltisi alınız. 

 

 

 1 M K4Fe(CN)6 çözeltisinden 1 -2 damla 

ekleyiniz. 

 

 

 Sodyum nitrosoprusiyattan birkaç damla 

ekleyiniz. 

 

 

 Örnek çözeltiden bir damla ekleyiniz. 

 

 Renk değiĢimine dikkat ediniz. 

 Örneklerden üçüncüsünü alıp kaynatınız.  

 1 – 2 ml niĢasta 1 – 2 damla iyot çözeltisi 

ekleyiniz. 
 Renk değiĢimine dikkat ediniz. 

 Örneklerden dördüncüsünü alınız. Kaynatınız.  

 1 – 2 ml deriĢik HCl katı KI ekleyiniz.  Renk değiĢimine dikkat ediniz. 

 Örneklerden beĢincisini kapsüle alınız.  
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 Kuruluğa kadar buharlaĢtırınız. 

 

 

 1 -2 damla deriĢik H2SO4 ekleyiniz. 

 

 Renk değiĢimi ve kokuya dikkat 

ediniz. 

 Altıncı örneği alınız. 

 

 

 Kaynatınız. 

 

 

 0,2 g katı sodyum sülfit ekleyiniz. 

 

 

 1 ml deriĢik HCl ekleyiniz.  
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 H2S’li su ekleyiniz. 

 

 

 Santrifüjleyiniz. Çökeleği atınız. 

 

 

 Çözelti üzerine amonyum nitrat ve amonyum 

molibdat çözeltilerinden ekleyiniz. 

 

 

 Su banyosunda ısıtınız. 

 

 Çökelek rengine dikkat ediniz. 

 Çökeleği saf suyla yıkayınız.  
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 Çökelek üzerine 2 M H2SO4 çözeltisinden 1 ml 

ekleyiniz. 

 

 

 Su banyosunda ısıtınız. 

 

 

 Santrifüjleyiniz. 

 

 

 Çökelek ve çözeltiyi ayırınız. 

 

 

 Çözeltiyi su banyosunda ısıtınız.  Kaynama noktasına kadar ısıtınız. 



 
 

 73 

 
 0,001M KMnO4 çözeltisinden 1 ml parafinde 

açtığınız yer, tüpün ağzına gelecek Ģekilde 

yerleĢtiriniz. 

 

 Saat camı üzerine parafin sürünüz. 

 

 DeğiĢiklikleri dikkatle izleyiniz. 

 Bagetle parafinli yüzeyde camla teması 

sağlayacak bir yer açınız. 

 

 

 0,001M KMnO4 çözeltisinden 1 ml ekleyiniz. 

 

 

 Çökelek üzerine deriĢik sülfürik asit ekleyiniz.  Asit kullanırken dikkatli olunuz. 
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 Parafinde açtığınız yer, tüpün ağzına gelecek 

Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 

 Yarım saat bekleyiniz.  

 Saat camını alıp temizleyiniz. 

 

 

 Sonucu rapor ediniz. 

 

 Bulduğunuz katyonları rapor 

ederken bulduğunuz katyonla ilgili 

kullandığınız ayıracı, gözleminizi 

ve düĢüncelerinizi belirtiniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 
Grup 1 anyonların toplu analizinde kullanılan ayıraç ve çözeltileri 

deney föyüne göre hazırladınız mı? 
  

2 Örnek çözeltiden 2 -3 ml aldınız mı?   

3 2 M sodyum hidroksit çözeltisi eklediniz mi?   

4 1 M kalsiyum nitrat çözeltisinden eklediniz mi?   

5 Su banyosunda kaynama noktasın kadar ısıtıp soğuttunuz mu?   

6 Çözeltiyi santrüfüjlediniz mi?    

7 Çökelek ve çözeltiyi ayırdınız mı?   

8 Çökelek üzerine 2 M asetik asit eklediniz mi?   

9 
Tüpün ağzına ucunda Ba(OH)2 damlası bulunan bageti tuttunuz 

mu? 
  

10 OluĢan çözeltiyi santrüfüjlediniz mi?   

11 Çözelti ve çökeleği birbirinden ayırdınız mı?   

12 Çözeltiyi 10 ml seyreltilip 6 kısma ayırdınız mı?   

13 Birinci çözeltiyi kuruluğa kadar buharlaĢtırdınız mı?   

14 DeriĢik sülfürik asit ve etil alkol eklediniz mi?   

15 Alkolü yaktınız mı?   

16 Bir saat camına birkaç damla çinko sülfat çözeltisi aldınız mı?   

17 1 M K4Fe(CN)6 çözeltisinden 1 -2 damla eklediniz mi?   

18 Sodyum nitrosoprusiyattan birkaç damla eklediniz mi?   

19 Örnek çözeltiden bir damla eklediniz mi?   

20 Örneklerden üçüncüsünü alıp kaynattınız mı?    

21 1  –  2 ml niĢasta 1  –  2 damla iyot çözeltisi eklediniz mi?   

22 Örneklerden dördüncüsünü alarak kaynattınız mı?   

23 1 – 2 ml deriĢik HCl katı KI eklediniz mi?   

24 Örneklerden beĢincisini kapsüle aldınız mı?   

25 Kuruluğa kadar buharlaĢtırdınız mı?   

26 1 -2 damla deriĢik H2SO4 eklediniz mi?   

27 Altıncı örneği aldınız mı?   

28 Kaynattınız mı?   

29 0,2 g katı sodyum sülfit eklediniz mi?   

30 1 ml deriĢik HCl eklediniz mi?   
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31 H2S’li su eklediniz mi?   

32 Santrifüjleyip çökeleği attınız mı?   

33 
Çözelti üzerine amonyum nitrat ve amonyum molibdat 

çözeltilerinden eklediniz mi? 
  

34 Su banyosunda ısıttınız mı?   

35 Çökeleği saf suyla yıkadınız mı?   

36 Çökelek üzerine 2 M H2SO4 çözeltisinden 1 ml eklediniz mi?   

37 Su banyosunda ısıttınız mı?   

38 Santrifüjlediniz mi?   

39 Çökelek ve çözeltiyi ayırdınız mı?   

40 Çözeltiyi su banyosunda ısıttınız mı?   

41 
0,001M KMnO4 çözeltisinden 1 ml parafinde açtığınız yer tüpün 

ağzına gelecek Ģekilde yerleĢtirdiniz mi? 
  

42 Saat camı üzerine parafin sürdünüz mü?   

43 
Bagetle parafinli yüzeyde camla teması sağlayacak bir yer açtınız 

mı? 
  

44 Çökelek üzerine deriĢik sülfürik asit eklediniz mi?   

45 
Parafinde açtığınız yer, tüpün ağzına gelecek Ģekilde yerleĢtirdiniz 

mi?   

46 Saat camını alıp temizlediniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
1. Grup 1 anyonları kalsiyum nitrat çözeltisiyle hangi renkte çökelek verir? 

A) Beyaz 

B) Sarı 

C) Mavi   

D) Kırmızı – kahve 

 

2. AĢağıdaki çökeleklerden hangisi seyreltik asetik asit çözeltisinde çözünmez? 

A) Kalsiyum karbonat  

B) Kalsiyum arsenat 

C) Kalsiyum fosfat   

D) Kalsiyum okzalat 

 

3. 1.grup anyonları hangi bileĢikler hâlinde çöktürülür? 

A) Baryum 

B) Kalsiyum 

C) Magnezyum 

D) Çinko 

 

4. 1.grup anyonlarında olmasına rağmen analizde aranmayan anyon hangisidir? 

A) Silikat   

B) Fosfat 

C) Sülfit  

D) Oksalat 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi 1. grup anyonların toplu analizlerinde kullanılan ayıraçlardan 

biri değildir? 

A) HCl 

B) HCOOH 

C) CH3COOH 

D) KI 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

6. 1. grup anyonların hepsi ……………………. ile çökelek verir. 

 

7. 1. grup anyonların tuzları ………….dir. 

 

8. 1. grup anyonların toplu analizinde kullanılan numune çözeltisinin 1 ml’sinde …… 

mg madde bulunmalıdır. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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9. 1. grup anyonların toplu analizinde seyreltik asetik asit kullanılarak kalsiyum 

karbonat, …………………. çıkıĢı ile parçalanır. 

 

 

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. Grup 1 anyonlarının belirteci (ayıracı) nedir? 

A) Baryum klorür 

B) GümüĢ nitrat 

C) Kalsiyum nitrat  

D) Asetik asit 

 

2. Amonyaklı gümüĢ nitrat çözeltisiyle gümüĢ aynası oluĢturan grup 1 anyonu 

hangisidir? 

A) Arsenat 

B) Fosfat 

C) Okzalat  

D) Tartarat 

 

3. Grup 1 anyonlarından hangisi camda oluĢturduğu matlaĢma ile tanınır? 

A) Karbonat 

B) Florür 

C) Sülfit 

D) Arsenat 

 

4. Cıva (II) klorür çözeltisiyle tepkimeye girerek cıvayı indirgeyip ipeksi cıva (I) klorür 

çökeleğini oluĢturan grup 1 anyonu hangisidir? 

A) Sülfit  

B) Florür 

C) Fosfat  

D) Okzalat 

 

5. Fosfat anyonunun benzidinle belirlenmesinde aĢağıda verilen grup 1 anyonlarından 

hangisinin bulunması deneyi engellemez? 

A) Arsenat 

B) Florür 

C) Karbonat  

D) Okzalat 

 

6. 0,1 M 1 lt KI çözeltisi hazırlamak için kaç gram KI tartmak gerekir? (K:39, I:127) 

A) 1,66  

B) 166 

C) 16,6  

D) 0,166   

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

7. Karbonik asit …………. hâlde bulunmaz. 

 

8. Metal karbonatlar karbondioksit aĢırısında çoğunlukla ………….ler. 

 

9. Bikarbonatlar kaynatılarak ……………lara dönüĢtürülür. 

 

10. Sodyum dihidrojen fosafat çözeltisine amonyak ve amonyum klorür içeren  

magnezyum klorür çözeltisi eklendiğinde beyaz kristal yapılı ……………………… çökeleği 

oluĢur. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken 

tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın 

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

 

1 B 

2 A 

3 C 

4 D 

5 Doğru 

6 YanlıĢ 

7 Beyaz 

8 GümüĢ Karbonat 

9 Baryum Klorür 

10 Karbonat 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 A 

3 C 

4 Ġki 

5 Renksizdir 

6 Baryum Oksalat 

7 Beyaz 

8 Mor 

9 Nem Çekici 

10 AyrıĢır 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 B 

3 C 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 Baryum Klorür 

8 SiF4 

9 FeF6
-3 

10 Mor 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 B 

3 A 

4 DOĞRU 

5 DOĞRU 

6 YeĢil 

7 Baryum Meta Borat 

8 Çökelek 

9 YeĢile 

10 AgBO2 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 D 

3 A 

4 Beyaz 

5 Renksiz 

6 BaSO3 

7 Ag2SO3 

8 CaSO3 

9 YeĢil 

10 Kükürt 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6’IN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 D 

3 A 

4 B 

5 Dört 

6 Beyaz 

7 Bazik 

8 Üç 

9 Açık Sarı 

10 
Baryum Hidrojen 

Fosfat 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 D 

3 C 

4 A 

5 Beyaz 

6 Metal 

7 Yatkın 

8 Kalsiyum Tartarat 

9 Hidroksitleri 

10 100 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–8’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 D 

3 B 

4 A 

5 B 

6 Kalsiyum Nitrat 

7 Renksiz 

8 10 

9 Karbondioksit 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 D 

3 B 

4 A 

5 C 

6 C 

7 Serbest 

8 Çözünür 

9 Karbonat 

10 MgNH4PO4 
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