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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 524KI0231 

ALAN Kimya Teknolojisi 

DAL Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Hacim Ölçümü 

MODÜLÜN TANIMI 
Bu modül, pipet, mezür, büret ve dispenserle hacim ölçebilme 

ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Hacim ölçümü yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında belirli bir sıvıdan 

pipet, mezür, büret ve dispenser ile hacim ölçümü 

yapabileceksiniz.  

Amaçlar 

1. Pipetle hacim ölçebileceksiniz. 
2. Mezürle hacim ölçebileceksiniz. 
3. Büretle hacim ölçebileceksiniz. 
4. Dispenser ile hacim ölçebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Temel kimyasal iĢlemleri yapmak için gerekli 

donanım ve tüm donanımın bulunduğu laboratuvar, 

teknoloji sınıfı, kütüphane, internet, bireysel 

öğrenme ortamları vb.  
Donanım: Ġlk yardım malzemeleri, sabun, personel dolabı, 

laboratuvar önlüğü, koruyucu malzemeler, lavabo, kâğıt 

havlu, personel odası,  kalsiyum karbonat, erlenmayer 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

 Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden 

sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

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

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Ġyi bir gözlemci olan, gözlemlerinden yola çıkarak karĢılaĢtığı problemlere çözüm 

yolu arayan canlı, insandır. Zekâsı ve gözlem yeteneği sayesinde edindiği bilgileri 

değerlendirerek kendinden sonra gelen nesle aktarır. Ġnsan meraklıdır, yeni Ģeyleri bulma ve 

bilgisini arttırma istek ve hırsı ile doludur. Ġnsanı hayvandan ayıran en büyük özelliği de 

budur. Hayvanlar sahip oldukları özellikleri ömürleri boyunca kullanırken insanlar sürekli 

yeni Ģeyler öğrenme ve kendilerini geliĢtirme isteğindedirler. 

 

Bu modülde hacim ölçümü üzerinde durmaya ve sizi bilgilendirmeye çalıĢacağız. Her 

ölçme iĢlemi az ya da çok bir hata taĢır. Bu hatalar kimi zaman ölçü aletinden, kimi zaman 

ölçümü yapan kiĢiden, kimi zaman da ölçü aleti ile ölçülen nicelik arasındaki uyum 

derecesinden kaynaklanır. Modülümüzde hacim ölçümü sırasında kullanılan ölçü 

aletlerinden, maddenin hâline göre ne tür ölçümler yapabileceğimizden bahsetmeye 

çalıĢacağız.  

 

Modülü baĢarı ile tamamladıktan sonra hacim ölçü aletlerini, hacim ölçme iĢlemini ve 

becerisini kazanmıĢ olacaksınız. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak pipetle hacim ölçebileceksiniz. 
 

 

 

 
 Maddeleri ayırt etmek için ortak özellikler kullanılabilir mi? AraĢtırınız. 

 Farklı maddelerden yapılmıĢ geometrik biçimleri aynı olan cisimlerin hacimleri 

eĢit midir? AraĢtırınız. 

 Aynı hacme sahip farklı geometrik biçimli cisimler olabilir mi? AraĢtırınız. 

 Bir damlalıktan damlayan tek bir su damlasının hacmi sizce nedir? 

 Tek bir damla suyun hacmini nasıl ölçersiniz? 

 

1. PĠPETLE HACĠM ÖLÇÜMÜ 
 

Hacim, cisimlerin boĢlukta kapladığı yer olarak tanımlanır. Her cismin ya da 

maddenin kapladığı bir hacim mutlaka vardır. Dolayısıyla hacim, maddelerin ortak 

özelliğidir. Ancak aynı hacmi aynı anda iki ayrı madde kaplayamaz. Örneğin boĢ görünen bir 

bardağın içi hava ile doludur.  Bardağa su doldurulduğunda hava bardağı terk ederken yerini 

su alır. Böylece iki maddenin hacimleri yer değiĢtirmiĢ olur. 
 

Kimya laboratuvarlarında sıvı maddelerin hacimlerini ölçmek için mezür, pipet, büret, 

balon joje, dispenser gibi cam malzemeler kullanılır.  
 

1.1. Uluslararası Hacim Birimleri 
 

Uluslararası Birim Sistemi (Systeme Internationale d’Unites), SI olarak ifadelendirilir. 

SI birim sisteminde hacim birimi olarak bir kenarı 1 m olan bir küpün hacmi tanımlanmıĢtır. 

Bir kenarı a olan bir küpün hacmi V = a 3 Ģeklindedir. Buna göre bir kenarı 1 m olan küpün 

hacmi 1 m3 olarak bulunur. Buna metreküp adı verilir ve birim hacim olarak kullanılır. 

                                                              1m (a) 

                                  1m (a).     

 

                                                                       1m (a) 
 

 
 

 

 

 

ġekil 1.1: Küp 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Birim hacim metreküp (m
3
) V=a

3
 

 

Her ölçü biriminde olduğu gibi hacim ölçü biriminin de alt ve üst katları vardır. 

 

3 3 3 3 3 3 3

3 3 6 9

9 6 3

1 1 1
1 10 10 10

10 10 10

üst katlar birim hacim alt katlar

km hm dam m dm cm mm

m

 

     

     

 
Hacim ölçüleri 1000’in katları olarak artar ve azalır. Günlük hayatta, özellikle sıvıların 

hacimlerinin ölçümünde yaygın olarak kullanılan litre (l) hacim birimi dm3e karĢılık olarak 

alınmıĢtır. Litrenin de alt ve üst katları geliĢtirilmiĢtir. 

 

3

1 2 3

3 2 1

1 1 1
1 10 10 10

10 10 10

üst katlar birim hacim alt katlar

kL hL daL dm (L) dL cL mL

L

 

     

     

 
Bu dönüĢümdeki değiĢimler 10’un katları Ģeklinde artar ve azalır. 

  

1.2. Hacim Birimleri ve DönüĢtürülmesi 
 

Laboratuvar çalıĢmalarında santimetreküp (cm3), litre (l) gibi birimler kullanılır. +4 

oC sıcaklıkta 1 kg suyun kapladığı hacme 1 l denir. Bu yaklaĢık olarak 1000 cm3tür. Bu 

durumda (ml) ile (cm3) birimleri birbirinin yerine kullanılabilir. 

 

  1m

etreküp 

(m
3
) 

 1desi

metreküp(dm
3

) 

 1santim

etreküp (cm
3
) 

1milimetreküp

(1mm
3
) 

 1 

metreküp(m
3
) 

 1  1000  10
6
 10

9
 

 1desimetrekü

p(dm
3
) 

 0,0

01 

 1  1000 10
6
 

 1santimetrekü

p(cm
3
) 

 10
-

6
 

 0,001  1 1000 

 1milimetrekü

p(mm
3
) 

 10
-

9
 

 10
-6

  0,001 1 

 1 litre(l)  0,0

01 

 1  1000 10
6
 

Tablo 1.1: Hacim birimleri ve dönüĢtürme çarpanları 
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 1 

litre (Ɩ) 

 1desil

itre(dƖ) 

 1 

santilitre(cƖ) 
1mililitre(mƖ) 

 1 litre (l)  1  10  100 1000 

 1desilitre(dl)  0,1  1  10 100 

 1 santilitre(cl) 
 0,0

1 
 0,1  1 10 

 1 mililitre(ml) 
 0,0

01 
 0,01  0,1 1 

Tablo 1.2: Litrenin alt ve üst katlarını dönüĢtürme çarpanları 
 

Örneğin; 

350 ml= 3,5 dl  = 35 cl  = 0,35 l olur. 

   2,5 l = 25  dl  =250 cl= 2500 ml olur. 
 

1.3. Pipet ÇeĢitleri 
 

Hacim ölçmede kullanılır ve genellikle cam malzemeden yapılmıĢtır. Plastikten 

yapılanları da vardır. Kullanım Ģekli ve ölçebildikleri hacimlere göre oldukça fazla çeĢitlilik 

gösterir. En çok kullanılanları, dereceli ve otomatik pipetlerdir. Ayrıca her birinin de farklı 

büyüklükte hacimler ölçebilen tipleri bulunmaktadır.  

 

1.3.1. Dereceli Pipetler 
 

Dereceli pipetlerin sıfır çizgisi üstte veya altta olabilir. 0,1 ml ile 50 ml arasında ölçüm 

yapabilen çeĢitleri vardır. Kimya laboratuvarında en sık kullanılanları 5 ve 10 ml’lik hacim 

ölçen pipetlerdir. 
 

   
 

Resim 1.1: DeğiĢik hacmindeki dereceli pipetler 
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1.3.2. Tek Ölçümlü Pipetler 
 

Sadece belirli bir hacimde ölçüm yapılabilen pipetlerdir. Ara bölmeleri yoktur. Sadece 

istenilen tek bir hacim ölçülebilir. Bullu pipet olarak da adlandırılırlar. Bu pipetlerin de 

değiĢik hacimde olanları vardır.  
 

   
 

Resim 1.2: Bullu pipet 

 Otomatik pipetler 

Otomatik pipetler de istenilen hacme ayarlandığından tek ölçümlük pipetler grubuna 

dâhil edilebilir. Bu tür pipetler daha hassas hacim ölçümlerinde kullanılır. 
 

   
 

Resim 1.3: Otomatik pipet 
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1.4. Pipetle Hacim Ölçme 
 

Sıfır çizgisi üstte olan pipetlerle Ģu Ģekilde çalıĢılır: 

 
 Pipet daima temiz ve kuru olmalıdır. 

 Pipet, alınacak sıvının orta yerine kadar daldırılır. 

 Parmak yardımı ile ya da puarla sıvı, üst ölçü çizgisinin biraz üstüne kadar 

çekilir. Pipetin ağzı iĢaret parmağı ile kapatılır. 

 Pipet ucu kabın iç çeperine değecek Ģekilde kaldırılır. 

 Göz, mümkün olduğunca sıvı seviyesi hizasına getirilir. 

 Parmak hafifçe gevĢetilerek sıvının üst iĢaret çizgisine kadar ya da istenilen 

hacim iĢaretine kadar akması sağlanır. ĠĢaret parmağı kuvvetle bastırılır. 

 Pipetin ucu kabın ağzına değdirilerek fazla damla alınır. 

 Parmak gevĢetilmeden pipet, sıvının aktarılacağı kaba daldırılır. ĠĢaret parmağı 

kaldırılarak sıvının serbestçe akması sağlanır. 

 Tüm sıvı aktıktan sonra duyarlı iĢlemlerde, örneğin analitik kimya 

laboratuvarında kantitatif çalıĢmalarda, pipet ağzındaki damla kap çeperine 

değdirilerek alınır.  

 Uçta kalan kısım üflenerek lavaboya aktarılmalıdır. 

 

Sıfır çizgisi altta olan pipetlerle Ģu Ģekilde çalıĢılır: 

 

 Pipetin üst iĢaret çizgisine kadar sıvı anlatıldığı Ģekilde alınır. 

 Aktarılacak kabın içine daldırılır. 

 Parmak hafifçe gevĢetilerek sıvının istenilen hacme kadar damla damla akması 

sağlanır.  

 Hemen iĢaret parmağı kuvvetle bastırılarak sıvı akıĢının durması sağlanır. 

 

Puar kullanıldığında Ģu Ģekilde çalıĢılır: 

 

 Temiz ve kuru pipet, puarın ucuna takılır. Puarın üst kısmı (A) iki parmakla 

sıkılırken puarın küresel gövdesi sıkılarak havası boĢaltılır. 

 

 
 

Resim 1.4:  Puar 
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 Pipet alınacak sıvı içine daldırılır. 

 

 
 

Resim 1.5: Puar ile pipet içine sıvı çekme iĢlemi 

 

 Alttaki iĢaretli kısım (S)  iki parmakla sıkılarak sıvının istenilen hacme kadar 

yükselmesi sağlanır. 

 Pipet ucu kap ağzına değdirilerek aktarılacak kap içine daldırılır. 

 

  
 

Resim 1.6: Puardan yeteri kadar hacimde sıvı aktarma 

 

 Puarın en alttaki çıkıntı Ģeklindeki kısmı  (E) iki parmakla sıkılarak istenilen 

miktarda sıvının akması sağlanır. 

 Puar içine sıvı kaçmamasına dikkat edilmeli, pipetin uç kısmına herhangi bir 

cisim sokulmamalıdır. 

 

Ölçülü kaplardaki sıvı seviyesinin okunması: 

 

 Pipet içine alınan sıvıların özelliklerine göre sıvı hacimlerinin okuma Ģekilleri 

de farklılık gösterir. Hacmi ölçülecek sıvıların renkli ya da renksiz oluĢuna göre 

hacim okuma da farklılık gösterir. 

 Saydam bir sıvı okunurken sıvı, pipet içinde iç bükey olarak görünür, sıvı tepe 

noktası olarak iç bükeyin alt tepe noktası kabul edilir. Saydam sıvıların 

hacimleri okunurken göz sıvı yüksekliği ile aynı seviyeye getirilir ve iç bükeyin 

alt noktasının teğet olduğu hacim çizgisi okunur ve hacim olarak belirlenir. 
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Resim  1.7: Saydam sıvı içeren pipet 

 

 Pipetin ölçü çizgilerini kapatan renkli sıvılarda ise sıvı tepe noktası net 

görülmez. Ġç bükeyin alt noktası net görülemeyeceğinden okuma yaparken 

kabın çeperlerinde gözüken en üst noktanın gösterdiği değer okunarak hacim 

belirlenir. 
 

 
 

Resim 1.8: Renkli sıvı içeren pipet 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Pipetle hacim ölçümü yapınız. 

Kullanılan araç ve gereçler: Pipet, sıvı madde, beher 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Alınacak sıvı miktarına uygun hacimde 

pipet alınız. 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek 

çalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 ĠĢ güvenliği önlemlerinizi alınız. 

 Pipeti alınacak sıvı içine daldırınız. 

 

 Pipetinizin daima temiz ve kuru 

olmasına dikkat ediniz. 

 Pipeti baĢ ve orta parmakla tutunuz.  

 

 Pipeti tutarken parmak uçlarınızın 

altındaki tombul, ĢiĢkin yerlerin 

pipetin baĢ kısmını iyice kapatmasını 

sağlayınız. 
 

 Sıvıyı pipetin ölçü çizgisinin biraz üzerine 

kadar çekiniz. 

 

 ÇalıĢtığınız çözelti asit ya da baz 

çözeltisi olabilir, bu durumlarda 

mutlaka puar kullanınız.  
 Ağızla çekmelerde oldukça dikkatli 

olunuz. 
 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 ĠĢaret parmağı ile pipetin ağzını kapatıp 

istenilen hacme getirene kadar pipetten 

sıvı boĢalmasını sağlayınız. 

 

 Ġstenilen hacme gelene kadar sıvı 

boĢalmasını sağlarken sıvı seviyesi 

göz hizasına getirilmelidir. 
 

 Sıvıyı aktarılacak kaba boĢaltınız. 

 

  Özellikle kantitatif analizlerde pipet 

ucundaki fazla damlayı alarak sıvıyı 

kaba boĢaltınız. 
 

 Pipeti temizleyiniz. 

 

 ĠĢlem basamakları ve aldığınız 

notlardan faydalanarak raporunuzu 

hazırlayınız. 

 Malzemeleri temizleyerek teslim ediniz.  Kullandığınız kimyasal ve cam 

malzemeleri temizleyerek gerekli 

ortamlarına kaldırınız. 
 Raporunuzu yazınız.  Aldığınız notlardan faydalanarak 

raporunuzu hazırlayarak teslim 

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 Alınacak sıvı miktarına göre pipet aldınız mı? 
  

2 Pipeti alınacak sıvı içine daldırdınız mı? 
  

3 Pipeti baĢ ve orta parmakla tuttunuz mu? 
  

4 
Sıvıyı pipetin ölçü çizgisinin biraz üzerine kadar ağızla 

çektiniz mi? 
  

5 
ĠĢaret parmağı ile pipetin ağzını kapatıp istenilen hacme 

getirene kadar pipetten sıvı boĢalmasını sağladınız mı? 
  

6 Sıvıyı, aktarılacak kaba boĢalttınız mı? 
  

7 Pipeti temizlediniz mi? 
  

8 Malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi? 
  

9 Raporunuzu 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. +4 C
o
 sıcaklıkta 1 kg suyun kapladığı hacme ne ad verilir?  

A) 1ml 

B) 10cm
3
 

C) 1m
3
 

D) 1l 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi hacim ölçme aracı olarak kullanılmaz? 
A) Kristalizuvar 

B) Pipet 

C) Büret 

D) Mezür 

 

3. 1 l kaç cm
3
 tür? 

A) 10 

B) 100 

C) 10
3
 

D) 10
4
 

 

4. Günlük yaĢamda sıvıların hacim ölçümlerinin yapılmasında en çok kullanılan hacim 

birimi aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) hl 

B) dl 

C) l 
D) mm

3
 

 

5. Bir küpün bir kenarının uzunluğu a=5mm’dir. Bu küpün hacmi kaç cm
3
 tür? 

A) 125 

B) 0,125 

C) 1250 

D) 0,0125 
 

6. Yarıçapı r=5 mm, yüksekliği h=10 mm olan silindir biçimindeki cam kap kaç cm
3
 su 

alabilir? 

A) 78,5 

B) 7,85 

C) 0,785 

D) 1,785 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. Silindir biçimindeki bir kabın yarıçapı ve yüksekliği 10 cm’dir. Silindirin içine yarım 

küre Ģeklindeki baĢka bir kapla su doldurulmaktadır. Yarım küre Ģeklindeki kapla 12 

kere su konulduktan sonra silindir tümüyle dolmaktadır. Yarım küre Ģeklindeki kabın 

çapı kaç cm’dir? 

A) 10 

B) 125 

C) 5 

D) 25 

 

8. AĢağıdaki pipetten ne kadar sıvı boĢaltılmıĢtır? 

 
 

A) 3,7 

B) 2,7 

C) 3,3 

D) 4,3 

 
 

 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

9. AĢağıdaki çevirmeleri yaparak boĢluklara uygun olan rakamları yazınız. 

A) 44,8 cm
3                         

=……………………..dm
3                 

 

B) 24 925 774 mm
3      

=……………………..m
3
 

 

 

 

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 mezürle hacim ölçebileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Mutfakta annelerimizin hacim ölçümleri için kullandıkları hangi tür 

malzemeleri biliyorsunuz? AraĢtırınız. 

 Etrafınızda gördüğünüz süt, yağ gibi açıkta alınıp satılan sıvıların hacimleri ne 

ile ölçülüyor? AraĢtırınız. 

 

2. MEZÜRLE HACĠM ÖLÇÜMÜ 
 

2.1. Mezür ÇeĢitleri 
 

Silindir Ģeklinde olup üzeri derecelendirilmiĢtir. Hacim ölçümlerinde kullanılır. 10 ml 

ile 1000 ml hacimleri ölçebilen çeĢitleri vardır. Genellikle cam malzemeden yapılmıĢtır. 

Plastik olanları da vardır. Tabanlarının geniĢ olması devrilmeden ayakta durmalarına 

yardımcı olur. 

 

     
 

Resim 2.1: ÇeĢitli hacimlerde mezürler 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.2. Mezürle Hacim Ölçme 
 

Mezür ile ölçüm yaparken öncelikle mezür düz bir zemine konur. Belirli hacimde 

alınacak olan sıvının bulunduğu ĢiĢe, uygun olarak tutulur ve azar azar istenilen düzeye 

kadar sıvı, mezür içine aktarılır. Aktarma iĢlemi tamamlandıktan sonra sıvı ĢiĢesinin ağzı 

hafifçe mezür ağzına değdirilerek doğrultulur. Sıvının bulunduğu ĢiĢe kapağı kapatılarak 

yerine kaldırılır. Mezürdeki sıvı artık istenilen hacimde sıvı içermektedir. Ġstenilen yere 

aktarılabilir. Hassas ölçüm yapmak için istenilen çözeltiden bir erlene bir miktar alınır, pipet 

yardımı ile ayarlama yapılır. 

 

Pipet içindeki sıvı hacimlerinin okunmasında olduğu gibi saydam olan ve saydam 

olmayan sıvıların hacimleri, pipette ne Ģekilde okunuyorsa mezürde de aynı Ģekilde 

okunmaktadır.  

  
 

Resim 2.3: Saydam ve saydam olmayan sıvıların hacimlerinin mezürdeki görünümleri 

 

 
 

Resim  2.4:   ÇeĢitli mezürler 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Mezürle hacim ölçünüz.  

Kullanılan araç ve gereçler: Mezür, sıvı, beher 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Alınacak sıvı miktarına göre mezür alınız. 

 

 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz, maskenizi 

takınız. 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız.  

 Mezürü düz bir zemine koyunuz. 

 

 Mezürü eğik bir zeminde tutmayınız. 

Aksi hâlde sıvı hacmini yanlıĢ 

ölçersiniz. 

 Ġstenilen hacimde sıvıyı huni yardımıyla 

mezüre aktarınız.  

  

 Ġstenilen hacimde sıvıyı mezüre 

aktarırken mezürü 45 derece eğimli 

tutunuz. Böylece hava kabarcığı 

olmasını engeller, daha doğru bir 

hacimde sıvı ölçümü yapmıĢ 

olursunuz. 

 Elinizdeki reaktif ĢiĢesinin etiketinin 

elinizin altına gelmesine dikkat 

ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Sıvıyı aktarılacak kaba boĢaltınız. 

 
 

 

 Ġstenilen hacimde sıvıyı alıp 

almadığınızı mezürü göz hizanız 

getirerek düz bir zemin üzerinde 

kontrol ediniz. 

 Daha sonra dikkatli bir Ģekilde 

mezürdeki sıvıyı eğimli tutarak 

behere aktarınız. 

 Mezürdeki tüm sıvının aktarılmasını 

sağlamak amacıyla bir süre eğimli 

tutarak bekleyiniz. 

 Aktardığınız kabın temiz ve kuru 

olmasına önemle dikkat ediniz. 

 Mezürü temizleyiniz. 

 

 Kirliliklere uygun yıkama çözeltisi 

kullanarak cam malzemeleri 

temizlemeyi alıĢkanlık haline 

getiriniz. 

 Bol su ile durulama iĢlemini 

gerçekleĢtiriniz. 

 Kullandığınız malzemeleri temizleyerek 

teslim ediniz. 

 

 Saf sudan geçirmiĢ, kurulama 

bezleriniz ile kurulamıĢ olduğunuz 

cam malzemeleri görevli arkadaĢına 

dikkatli bir Ģekilde geri veriniz. 

 Raporunuzu teslim ediniz. 

 ĠĢlem basamakları ve aldığınız 

notlardan faydalanarak raporunuzu 

hazırlayınız. 
 Raporunuzu öğretmeninize teslim 

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 
ĠĢ önlüğünüzü giyip çalıĢma masanızı düzenlediniz mi? 

  

2 Alınacak sıvı miktarına göre mezür aldınız mı?   

3 Mezürü düz bir zemine koydunuz mu?   

4 
Ġstenilen hacimde sıvıyı huni yardımıyla mezüre aktardınız 

mı? 
  

5 Sıvıyı aktarılacak kaba boĢalttınız mı?   

6 Mezürü temizlediniz mi?   

7 
Rapor hazırlayıp öğretmeninize teslim 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 cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Mezür ile sıvıların hacmini ölçerken mutlaka mezür ………bir  ..........  ............ 

konulmalıdır. 
2. Ġstenilen hacimde sıvı mezüre aktarılırken………………. kullanılır. 

3. Mezüre çözelti aktarılırken reaktif ĢiĢesinin etiketi  ……….   

……………………olmalıdır. 

  
4. Yukarıdaki resimde görülen mezürle en fazla……   ml sıvı ölçebiliriz. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak büretle hacim ölçebileceksiniz.  
 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki fabrikalardan birine giderek laboratuvarındaki büret ve çeĢitlerini 

belirleyiniz. 

 Ġncelediğiniz bu büretlerin ne amaçla kullanıldıklarını not ederek 

öğrendiklerinizi arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

3. BÜRETLE HACĠM ÖLÇÜMÜ 
 

3.1. Büret ÇeĢitleri 
 

Büret,1-100 ml arasında sıvı hacimlerinin ölçümünde kullanılan, 40-87 cm boyunda 

0,01- 0,2 ml arasında ölçü çizgileri bulunan, nicel analiz iĢlemlerinde ve duyarlı hacim 

ölçümlerinde kullanılan cam malzemedir. 

 

Düz musluklu, yandan musluklu, ucu damlalıklı, otomatik (depolu) ve dijital otomatik 

tipleri vardır. 

  
 

Resim 3.1: Düz musluklu büret ve bağlanması 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 3.2:  Yandan musluklu ucu damlalıklı otomatik büretler 
 

3.2. Büretle Hacim Ölçme 
 

 Büretin doldurulması    

 Büret, büret fırçası yardımıyla yıkanır, temizlenir. 

 Hemen kullanılmayacaksa musluk kısmı yukarı gelecek Ģekilde destek 

çubuğuna (spor) bağlı kelebeğe takılır. 

 Büretin sökülüp takılması ve benzeri hareketleri yaparken kelebeğin 

kolları büretin rahatça hareket etmesini sağlayacak Ģekilde açılır. Aksi 

hâlde sürtünmeyle ölçü çizgileri silinebilir. 

 Doldurmak için büret ağzı yukarı gelecek Ģekilde spora kelebek yardımı 

ile takılır. 

 Spor ya da mesnet takımı büret takılı olarak düz bir zemine konur. 

 Uygun bir huni yardımı ile sıfır çizgisinden 1 cm yukarıya kadar sıvı ile 

doldurulur. 

 

 Büretin sıfır ayarı yapılması 

 Büret musluğu altına boĢ bir beher ya da erlen konur. 

 Büretin musluk kısmı avuç içinde kalacak Ģekilde, musluk sol elin ilk üç 

parmağı ile tutulur. 

 Büretin musluktan sonra kalan uç kısmı mutlaka sıvı ile doldurulmalıdır. 

 Hafifçe açılarak sıvının damla damla akması sağlanır. Bu sırada göz 

büretteki sıvı düzeyine bakmalıdır. 

 Ġç bükey sıvı düzeyi alt noktası sıfır çizgisine teğet olduğu anda musluk 

kapatılır. 

 Kabın ağız kısmı büret ağzına değdirilerek buradaki damla alınır. 
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 Büretten belirli hacimde sıvı alınması 

 Sağ el ile sıvının akıtılacağı kap (erlen, beher vb.) büret musluğu altına 

tutulur. 

 Sol el ile büret musluğu kavranır. 

 Göz dikkatle sıvı düzeyini izlerken musluk hafifçe açılarak sıvının 

akması sağlanır. 

 Ġstenilen hacme yaklaĢıldığında musluk sıvının damla damla akıĢını 

sağlayacak Ģekilde kısılır. 

 Sıvı, iç bükey kısmı istenilen hacim bölüntüsüne ulaĢtığında musluk 

kapatılır. Kabın ağzı büret ağzına değdirilerek buradaki damla alınır. 

 Sıfır çizgisinden baĢlanmamıĢsa sıvı yüzeyinin gösterdiği hacim 

bölüntüsü okunur (Çok duyarlı okuma isteniyorsa büyüteç kullanılabilir.). 

Alınacak sıvı hacmi ile okuma değeri toplanır. Belirlenen hacim 

bölüntüsüne kadar sıvı akıtılır. 
 

 
Resim 3.3: Dijital otomatik büretler 

 

 Titrasyon çalıĢması 

Bir çözeltinin içerdiği belirli bir madde ile büretteki ayıracın kaç ml’sinin tam olarak 

tepkimeye girdiğini belirleme iĢlemine titrasyon denir. 

Hatasız bir titrasyon yapabilmek için aĢağıdaki iĢlem sırası takip edilir: 

 Titre edilecek madde (örnek) bir erlene konur. 

 Büret önce doldurulacak çözeltinin bir kısmı ile çalkalanarak yıkanır. 

Yıkama için kullanılan çözelti dökülür. 

 Büret doldurulup sıfırlanarak titrasyon için hazırlanır. 

 Erlendeki örneğe tepkime sonunun gözlenmesini sağlayacak bir madde 

(indikatör) eklenir. 

 Sol el ile büret musluğu kavranır, sağ ele örneğin konulduğu erlen alınır. 

 Erlenin ağzı büret ucunu ortalayacak Ģekilde getirilir. 

 Göz ile erlendeki renk değiĢimi dikkat ile izlenirken musluk hafifçe 

açılarak ayıracın damla damla akması sağlanır.  

 Ayıraç damlarken sağ el bilek hareketi ile erlen çalkalanır.  

 Erlen içindeki sıvı düzgün bir dönü sağlamalı sıçrama vb. olmamalıdır. 

 Erlen içeriğinin rengi değiĢtiği anda musluk kapatılır. Erlen ağzı ile büret 

ağzındaki damlanın sıvı içine akması sağlanır. Büretten akan sıvı hacmi 

okunur. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Büretle hacim ölçünüz. 

Kullanılan araç ve gereçler:  Büret, sıvı, huni, erlen 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Alınacak sıvı hacmine göre büret 

alınız. 

 

 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz. 

 Büretin temiz ve kuru olduğundan emin olunuz. 

 Ölçülecek sıvıdan az miktarda 

büret içine koyarak büreti 

yıkayınız ve musluğundan sıvıyı 

boĢaltınız. 

 

 Safsızlıkları uzaklaĢtırmak ve daha spesifik 

hacim ölçümü yapabilmek için bu iĢlemi 

mutlaka yapınız. 

 

 Büreti ağzı yukarı gelecek 

Ģekilde destek çubuğuna 

bağlayınız. 

 

 Büreti destek çubuğuna bağlayarak daha rahat 

çalıĢma yapabilirsiniz. Destek çubuğunu düz bir 

zemine koyunuz ve hacim ölçümü yaparken 

destek çubuğuna yerleĢtirdiğiniz büretin hacim 

çizgisinin göz hizanızda olmasına dikkat ediniz. 

 Huni yardımıyla sıfır çizgisinden 

daha yukarıya kadar sıvı ile 

büreti doldurunuz. 

 

 Reaktif ĢiĢesinden sıvı aktarımı yaparken ĢiĢe 

üzerindeki etiketin elinizin altına gelmesine 

dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Musluğu açarak hava boĢluğunu 

alıp sıvıyı boĢaltarak büreti 

sıfırlayınız. 

 

 Büretin sıfır çizgisinin biraz üzerine kadar 

doldurduğunuz sıvıyı sıfır çizgisine kadar 

getirmek için bu iĢlemi mutlaka yapınız. Çünkü 

sıvı aktarımı sırasında oluĢabilen bazı hava 

kabarcıklarını da yok etmiĢ olursunuz.  

 Ġstenen hacimde sıvıyı kaba 

aktarınız. 

 

 Büretten aktarılacak sıvının konulacağı kabın 

temiz ve kuru olmasına dikkat ediniz. Aksi 

hâlde özellikle nicel analitik kimya laboratuvarı 

çalıĢmalarında birtakım hatalar oluĢabilir. 

 Kullandığınız malzemeleri 

temizleyerek teslim ediniz. 

  

 Saf sudan geçirmiĢ, kurulama bezleriniz ile 

kurulamıĢ olduğunuz cam malzemeleri görevli 

arkadaĢa dikkatli bir Ģekilde geri veriniz. 

 Raporunuzu teslim ediniz. 

 ĠĢlem basamakları ve aldığınız notlardan 

faydalanarak raporunuzu hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim 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 ĠĢ önlüğünüzü giyip çalıĢma masanızı düzenlediniz mi?   

2 Alınacak sıvı hacmine göre büret aldınız mı?   

3 
Ölçülecek sıvıdan az miktarda büret içine koyarak büreti 

yıkadınız ve musluğundan sıvıyı boĢalttınız mı? 
  

4 
Büreti ağzı yukarı gelecek Ģekilde destek çubuğuna 

bağladınız mı? 
  

5 
Huni yardımıyla sıfır çizgisinden daha yukarıya kadar sıvı 

ile büreti doldurdunuz mu? 
  

6 
Musluğu açarak hava boĢluğunu alıp sıvıyı boĢaltarak 

büreti sıfırladınız mı? 
  

7 Ġstenen hacimde sıvıyı kaba aktardınız mı?   

8 
Raporunuzu yazarak teslim 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 cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. Büret ile çalıĢırken sağ el ile sıvının ………..   ,  ……….sol el ile  …………musluğu       

kavranır. 

2. Büreti sıfırlarken büretin…… ….hizasında olmasına dikkat edilmelidir. 

3. Bir çözeltinin içerdiği belirli bir madde ile büretteki ayıracın kaç ml’sinin tam olarak 

tepkimeye girdiğini belirleme iĢlemine    …………………..denir. 

4. Tepkimenin sona erdiğinin anlaĢılmasını sağlayan maddelere ……………….denir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak dispenser ile hacim 

ölçebileceksiniz. 

 
 

 

 

 Günlük hayatta kullanılan dispenserler neler olabilir? AraĢtırınız. 

 Her dokunuĢunuzda bir adet peçete alabildiğiniz cisim bir dispenser midir? 

AraĢtırınız. 

 Elinizin varlığını algıladığında bir adet kâğıt havlu veren cisim bir dispenser 

midir? AraĢtırınız. 

 Kuaförlerin saç keserken kullandıkları su püskürtücü, her seferinde aynı 

hacimde suyu akıtıyor. Sizce bu bir dispenser midir? AraĢtırınız. 

 

4. DĠSPENSER ĠLE HACĠM ÖLÇÜMÜ 
 

Dispenser, reçete hazırlayan kimse,  dağıtmak, ayrı tutmak, muaf tutmak, dağıtıcı 

anlamlarında kullanılan Ġngilizce kökenli bir kelimedir.  
 

Kimya laboratuvarlarındaki anlamı ise, eĢit miktarlardaki sıvıları arka arkaya tüplere 

veya ĢiĢelere aktarmak amacıyla kullanılan ve deneylerde tekrarlanabilirlik sağlayan hacim 

ölçüm aracıdır.  
 

4.1. Dispenser ÇeĢitleri 
 

Sıvı dispenseri: Düğmesine her bastığımızda aynı hacimdeki sıvının akıĢını sağlayan 

dispenserlerdir. Sıvı sabun, köpük sabun, bulaĢık deterjanı dispenseri gibi. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 4.1: Sıvı veya köpük sabun dispenseri 

 

Katı dispenseri: Peçete, tuvalet kâğıdı ya da kâğıt havlu kullanımı için tasarlanan 

dispenser türleridir. Düğmeye her basıĢımızda belli sayıda ya da belli uzunlukta peçete, kâğıt 

vb. almamızı sağlayan dispenser türleridir. 
 

 
Resim 4.2: Kâğıt havlu dispenseri 

 

Laboratuvarda kullanılan dispenserler: Belli hacimde sıvı almamızı ve ayarlanan 

miktarda alınan sıvının kullanımını sağlayan ölçülü alettir. Özellikle analitik kimya 

laboratuvarı derslerindeki nicel çalıĢmalarda sık kullanılır. 
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Resim 4.3: Laboratuvarda kullanılan dispenser türü 

 

4.2. Dispenserle Hacim Ölçme 
 

 
 

Resim 4.1: Dispenser ve ĢiĢesi 

 

Dispenser ile hacim ölçümü aĢağıdaki basamaklar izlenerek yapılmaktadır: 

 

 Dispenser ĢiĢesine hacmi ölçülecek sıvı aktarılır. 

 Dispenser ĢiĢeye takılır (Resim 4.2 a). 

 Ölçülecek hacme göre dispenser ayarlanır ( Resim 4.2  b). 

 Dispenserin havası alınarak ölçülecek sıvı çekilir. 

 Dispenserden sıvı istenilen bir kaba aktarılır ( Resim 4.2  c). 
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Resim 4.2:  Dispenser ile hacim ölçümü 

 

Kullanılan dispenseri temizlemek için emici tüpü ve enjeksiyon ucu çıkarıldıktan 

sonra dispensere 121 ºC’de maksimum 2 bara kadar buharla sterilizasyon uygulanabilir. 

Ayrıca dispenser kimyasal olarak alkoller, formaldehit vb. kimyasallar ile de sterilize 

edilebilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Dispenser ile hacim ölçünüz. 

Kullanılan araç ve gereçler: Dispenser, sıvı, beher 

 
ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Dispenser ĢiĢesine ölçülecek 

sıvıyı aktarınız. 

 

 ĠĢ önlüğünüzü ve giyiniz. 

 ġiĢe içersinin temiz ve kuru olduğundan emin 

olunuz. 

 Dispenseri ĢiĢesine takınız. 

 
 

 ġiĢeyi gereğinden fazla doldurmayınız.  

 Aksi hâlde dispenseri takarken sıvıyı 

taĢırabilirsiniz. 

 Ölçülecek hacme göre 

dispenseri ayarlayınız. 

 

 Hangi hacimde sıvı isteniyorsa çok dikkatli bir 

Ģekilde hacim çizgisini ayarlayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Dispensere sıvıyı çekiniz. 

 

 Dispenser hacim ayarını dikkatli bir Ģekilde 

yapınız. 

 Dispenserdeki sıvıyı kaba 

aktarınız. 

 

 Dispenser ağzının tam altına gelecek Ģekilde 

sıvının akacağı kabı koyunuz.    

 Kullandığınız malzemeleri 

temizleyerek teslim ediniz. 

 Saf sudan geçirmiĢ, kurulama bezleriniz ile 

kurulamıĢ olduğunuz cam malzemeleri görevli 

arkadaĢınıza dikkatli bir Ģekilde geri veriniz. 

 Raporunuzu teslim ediniz. 

 ĠĢlem basamakları ve aldığınız notlardan 

faydalanarak raporunuzu hazırlayınız. 
 Raporunuzu öğretmeninize teslim 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 ĠĢ önlüğünüzü giyip çalıĢma masanızı düzenlediniz mi? 
  

2 Dispenser ĢiĢesine ölçülecek sıvıyı aktardınız mı? 
  

3 Dispenseri ĢiĢesine taktınız mı? 
  

4 Ölçülecek hacme göre dispenseri ayarladınız mı? 
  

5 Dispensere sıvıyı çektiniz mi? 
  

6 Dispenserdeki sıvıyı kaba aktardınız mı? 
  

7 Rapor hazırlayıp öğretmeninize teslim 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 cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Dispenser bir ………………………ölçüm aracıdır. 

 

A) Kütle 

B) Yoğunluk 

C) Hacim 

D) Basınç 

 

2. Emici tüpü ve enjeksiyon ucu çıkarıldıktan sonra dispensere ………… ºC’de 

maksimum ……………. bara kadar buharla sterilizasyon uygulanabilir. 

 

A) 120-2,1 

B) 121-2 

C) 122-1,1 

D) 125-2.1 

 

3. Dispenseri ……………..…..ile sterilize etmek mümkündür. 

 

A) Alkol 

B) Su 

C) Yağ 

D) Tuzlu su çözeltisi 
 

 

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. 
 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

 

 

36 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1.  Yandaki pipetle kaç mililitre sıvı boĢaltılmıĢtır? 

A)  6 

B)  6,5 

C)  7 

D)  7,5 
 

2. Boyutları 20x30 cm olan bir kitabın sayfa kalınlığı 0,1mm, kapak kalınlığı 0,2 mm. 

Kitap 200 sayfa olduğuna göre kitabın hacmi kaç cm
3
tür? 

A)  0,1224 

B)  122,4 

C)  12,24 

D)  1224   

 

3. Dikdörtgenler prizması biçimindeki bir kutunun boyutları 3x4x9 cm. Kutunun hacmi 

V1 olsun. Bir kenarı 6 cm olan küpün hacmi V2 ise V1/V2  oranı nedir? 

A)  1/2 

B)  1/3 

C)  3/4 

D)  4/3 

  

4. Büret, laboratuvarda aĢağıdaki iĢlemlerden hangisinde kullanılır? 

A)  Kütle ölçümü 

B)  Yoğunluk belirleme 

C)  Titrasyon 

D)  Sıvı vizkozitesi belirleme 

 

5. 1-100 ml arasında hacme sahip 0,01-0,2 ml arasında ölçü çizgileri bulunan, hacim 

ölçümüne dayanan, nicel analiz iĢlemlerinde ve duyarlı hacim ölçümlerinde kullanılan 

cam malzemeye ……………………..adı verilir. 

A)  Erlen 

B)  Beher 

C)  Mezür 

D)  Büret 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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6. 0,1-100 ml arasında hacme sahip, 30-60 cm boyu olan 0,001-100 mL arasında ölçü 

çizgileri bulunan bullu, otomatik vs. türleri olan cam malzemelere 

……………………adı verilir. 

A)  Büret 

B)  Pipet 

C)  Mezür 

D)  Dispenser 

 

7. 10-2000 ml arasında hacme sahip,0,1-20 ml arasında ölçü çizgileri bulunan belli 

hacimde sıvı almaya yarayan cam 

malzemelere………………………………………denir. 

A)  Büret 

B)  Mezür 

C)  Dispenser 

D)  Pipet 

 

8. 4413 mL kaç L, kaç cm
3
 ve kaç dm

3
 tür? 

A)  4,413-4413-4,413 

B)  4413-4,413-4413 

C)  44,13-4413-44,13 

D)  0,4413-4,413-0,4413 
 

 

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 D 
2 A 
3 C 
4 C 
5 B 
6 C 

7 A 

8  B 

9  A=0,0448   

B=0,024925774 
 

 

ÖĞRENME FALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

 

1 düz bir zemin üzerine 
2 huni 
3 elinizin altında 

4 25 
 

 

ÖĞRENME FALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

 

1 konulduğunda erlen - 

büret 
2 göz 
3 titrasyon 

4 indikatör 
 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

 

1 C 
2 B 
3 A 

 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

 

1 C 
2 D 
3 A 
4 C 
5 D 

6 B 

7 B 

8 A 
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