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AÇIKLAMALAR 
KOD 524KI0240 

ALAN Kimya Teknolojisi 

DAL/MESLEK Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Normal ve Molal Çözeltiler   

MODÜLÜN TANIMI 

Normal çözelti, molal çözelti ve ppm deriĢiminde 

çözelti hazırlayabilme becerisinin kazandırıldığı öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOġUL Yüzde ve molar çözeltiler modülünü baĢarmıĢ olmak 

YETERLĠK Çözelti hazırlamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Genel ortam sağlandığında kurallara uygun olarak 

normal, molal ve ppm deriĢiminde çözelti 

hazırlayabileceksiniz. 

 

Amaçlar 

1. Kurallara uygun olarak normal çözelti 

hazırlayabileceksiniz. 

2. Kurallara uygun olarak molal çözelti 

hazırlayabileceksiniz. 

3. Kurallara uygun olarak ppm deriĢiminde çözelti 

hazırlayabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Laboratuvar, kütüphane, internet, bireysel öğrenme 

ortamları vb. 

Donanım: Ġnternet, ilkyardım 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, 

 

 

Ülkemizde her alanda laboratuvar çalıĢmalarının önemi ve sayısı her geçen gün 

artmaktadır. Böylece çeĢitli alanlarda birçok bilinmeyen, laboratuvarda yapılan çalıĢmalar 

sayesinde aydınlatılmaktadır.  

 

Kimya Teknolojisi alanının en önemli konularından biri de çözeltilerdir. Kimya 

sektöründe ve diğer sektörlerde (tekstil, deri, tarım, petrol, boya vb.) çözeltilerin ve çözelti 

hazırlamanın önemi oldukça fazladır. Laboratuvarlarda yapılan pek çok iĢlemde 

hazırladığınız çözeltiler kullanılmaktadır. Aynı zamanda birçok kimyasal reaksiyonda 

çözeltiler için de gerçekleĢmektedir.  

 

ÇalıĢmaların doğru sonuçlar vermesi için laboratuvarda kullanılan çözeltilerin hassas 

olarak hazırlanması gerekmektedir. Çözeltilerin istenilen deriĢimde ve saflıkta olması 

sonuçların, dolayısıyla çalıĢmaların güvenilirliğini arttıracaktır. 

 

Bu modülü tamamladığınızda normal, molal ve ppm deriĢimlerinde çözelti 

hazırlayabileceksiniz. Hazırladığınız bu çözeltileri de kimyasal analiz yapılan 

laboratuvarlarda ve kimyasal olayların gerçekleĢtiği mekânlarda kullanabilecek ve 

saklayabileceksiniz. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 

 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kurallara uygun olarak normal çözelti 

hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 En çok kullanılan çözelti deriĢimlerini araĢtırınız. 

 Normal çözeltinin kullanım alanlarını araĢtırınız. 

 

1. NORMAL ÇÖZELTĠ 
 

Bir litre çözeltide çözünmüĢ olan maddenin eĢdeğer gram sayısına normalite denir. 

Normalitenin birimi “normal”dir ve “N” simgesiyle gösterilir. 

 

Örneğin litresinde 1 eĢ değer gram çözünmüĢ madde içeren çözeltiye 1 normal çözelti 

denir ve “1 N” Ģeklinde ifade edilir. 

 

1.1.Hesaplamalar 
 

Normalite veya normal çözelti aĢağıdaki formül kullanılarak hesaplanmaktadır. 

 

Çözünenin eşdeğer gram sayısı
Normalite N

Çözeltinin hacmi(L) V


   

 

Bir çözeltinin normal deriĢiminin bulunabilmesi için eĢ değer gram sayısının bilinmesi 

gerekir. EĢ değer gram sayısının bulunabilmesi için ise etkin (tesir) değerliğin, mol 

kütlesinin ve eĢ değer kütlenin bilinmesi gerekir.  

 

1.1.1. Tesir (Etkin) Değerlik 
 

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

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

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

 

BileĢikleri üç grupta toplayarak tesir değerliğini bulabiliriz. 

AMAÇ 

 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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 Asitlerin tesir değerliği, 1 mol asidin sulu çözeltiye verebileceği H⁺ iyonu 

sayısıdır. 

HCl‟in sulu çözeltiye verebileceği H ⁺ iyonu sayısı 1‟dir. Tesir değerliği 1‟dir. 

H2SO4‟in sulu çözeltiye verebileceği H ⁺ iyonu sayısı 2‟dir.  Tesir değerliği 2‟dir. 

H3PO4‟in sulu çözeltiye verebileceği H ⁺ iyonu sayısı 3‟tür. Tesir değerliği 3‟tür. 

 

Organik asitlerde karboksil grubundaki hidrojen yer değiĢtirebileceğinden tesir 

değerliğini karboksil grubu sayısı belirler. 

CH3COOH‟ in verebileceği H ⁺ iyonu sayısı 1‟dir. Tesir değerliği 1‟dir. 

 

 Bazlarda tesir değerliği, 1 mol bazın sulu çözeltiye verebileceği OH ⁻ iyonu 

sayısıdır. 

KOH‟in sulu çözeltiye verebileceği OH ⁻ iyonu sayısı 1‟dir. Tesir değerliği 1‟dir. 

Ca(OH)2‟ in sulu çözeltiye verebileceği OH ⁻ iyonu sayısı 2‟dir. Tesir değerliği 2‟dir. 

Al(OH)3 „in sulu çözeltiye verebileceği OH ⁻ iyonu sayısı 3‟tür. Tesir değerliği 3‟tür. 

 

Yapısında OH⁻ iyonu bulundurmayan bazların tesir değerliği, bir mol bazın aldığı 

H⁺ iyonu sayısı kadardır. 

Amonyak NH3 + H
+
→ NH4

+ 
 tepkimesi gereği 1 proton aldığından tesir değerliği 

1‟dir. 

Karbonat anyonu CO3
= 

+ 2H
+
→H2CO3 tepkimesi gereği 2 proton aldığından tesir 

değerliği 2‟dir. 

 

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

(-) yük sayısına eĢittir. 

KCl‟de K  +1 yüklü veya Cl 
– 
  – 1 yüklüdür. Tesir değerliği 1‟dir. 

CaCO3‟ ta Ca  +2 yüklü veya CO3
=  

 - 2 yüklüdür. Tesir değerliği 2‟dir.  

Al2O3‟ te Al +3 yüklüdür. Toplam + yük  +6‟dır. O 
=
,  – 2 yüklüdür. Toplam  – yük – 

6 olacağından, tesir değerliği de 6‟dır.  

 

 Redoks olaylarında tesir değerlik, alınan veya verilen elektron sayısına 

eĢittir. 

 

Zn(k) +  Cu
+2

(suda)   →  Zn
+2

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

elektron sayısı 2 olduğundan tesir değerliği TD = 2‟dir. 

 

MnO4
-
 + 3e

- 
+ 2H2O   →  MnO2 + 4OH

-  
reaksiyonunda MnO4

-
 içindeki manganın 

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

reaksiyona göre MnO4
-
' in tesir değerliği 3‟tür ve eĢdeğer kütlesi, formül ağırlığının 

üçe bölünmesiyle bulunur. 
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1.1.2. EĢ Değer Kütle 
 

1 gram hidrojen veya 8 gram oksijen ile tepkimeye girebilecek madde miktarı olarak 

tanımlanır.   

EĢ değer kütle (gram), çözünen maddenin mol kütlesinin (M A)  tesir değerliğine  (TD) 

bölünmesiyle bulunur. 

 

A

eş

D

MMol kütlesi
Eşdeğer kütle n

Tesir değerliği T
   

 

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

açıklamaya çalıĢalım. Al2O3 , bileĢik olarak düĢünüldüğünde tesir değerliği 6‟dır. Buna göre;  

 

2 3

102
Al O 'in eşdeğer gramı 17 gram

6
   

 

Elementlerin eĢ değer gramı ise Al2O3 bileĢiğinde alüminyum  +3 ve oksijen -2 

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

göre; 

27
Al'un eşdeğer gramı 9 gram

3

16
O'in eşdeğer gramı 8 gram

2

 

 

   

  
 

Elementlerin bir kısmının yükleri değiĢken olduğundan Cu
+ 

, Cu
+2

, Fe
+2

, Fe
+3

 vb. 

elementler için birden fazla eĢ değer gram söz konusudur. 

 

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

oluĢturabilen miktarıdır. 

 
 

Bazların eĢ değer gramı, bazın girdiği tepkimede 1 mol OH ⁻ iyonu veren ya da 

oluĢturabilen miktarıdır. 
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Tuzların eĢ değer gramı, tuzların eĢ değer gramı mol kütlesinin tesir değerliğine 

oranıdır. 

 
 

1.1.3. EĢ Değer Gram Sayısı 
 

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

değer gram sayısı denir. 

 

EĢ değer gram sayısı “ε” ile gösterilir ve madde kütlesinin (m), eĢ değer kütleye (neĢ) 

bölünmesi ile bulunur. 

eş

Kütle m
Eşdeğer gram sayısı

Eşdeğer kütle n
    

 

Örnek: 4,9 g H2SO4 bileĢiğinin eĢ değer gram sayısını hesaplayınız. (H:1, S:32, O:16) 

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

 

A

eş

D eş

M 98 m 4,9
n 49 g 'dır. 0,1eĢ değer gram

T 2 n 49
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Örnek: 8,11 g FeCl3‟ün eĢ değer gram sayısını hesaplayınız (Fe:56, Cl:35,5). 

 

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

 

A

eş

D eş

M 162,5 m 8,11
n 54,17 g 'dır. 0,15 eĢ değer gram

T 3 n 54,17
        

 

1.1.4. Normalite 
 

Bir litre çözeltide çözünmüĢ olan maddenin eĢ değer gram sayısına normalite denir. 

“N” ile gösterilir.  

 

Normalite “N”, çözünenin eĢ değer gram sayısı “ε” ve çözeltinin hacmi “V” olmak 

üzere; 

N
V(L)


  

Ģeklinde ifade edilir.  

 

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

çözünen maddenin tesir değerliği belirlenerek  

 

D

A

m.T
N

M .V
  

formülüne göre normalitesi hesaplanabilir. 

 

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

çarparsak normaliteyi buluruz. 

 

D

D

Normalite Molarite x Tesir değerliği

N M x T

n
N x T

V







 

 

NaOH, HCl gibi molekül ağırlığı, eĢ değer gramına eĢit ( aynı zamanda TD = 1 ) olan 

maddelerin çözeltilerinde normalite molariteye eĢittir. 

 

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

kaçtır?  [Ca (OH)2: 74 g/mol )] 

 

250 ml = 0,25 Ɩ           TD = 2 
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Örnek: 19,6 g H2SO4 ile 0,8 normallik bir çözelti hazırlanabilmesi için çözeltinin 

hacmi kaç litre olmalıdır? ( H2SO4 : 98 g/ mol ) 

 

 
 

II. çözüm yolu  

 

A
eş

D

eş

M 98
n 49 g

T 2

m 19,6
0,4 eş g

n 49

N den V( )
V( ) N

0,4
V( ) 0,5

0,8

  

   

 
 

 

 
 

1.2. Çözeltinin Hazırlanması 
 

1.2.1. Saf Maddelerden Normal Çözelti Hazırlama 

 
Saf katı maddelerden normal deriĢimi bilinen bir çözelti hazırlanırken öncelikle 

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

hacme uygun bir balon jojeye aktarılır. Bir miktar çözücü ilave edilerek çözündürüldükten 

sonra çözücü ile hacim çizgisine tamamlanır veya bir beherde çözündürüldükten sonra 
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hacme uygun bir balon jojeye huni yardımı ile aktarılıp çözücü ile hacim çizgisine 

tamamlanır. OluĢan çözelti çalkalanarak homojen hâle getirilir.   

 

 

Resim  1.1: Çözelti hazırlama 

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

 

Öncelikle gerekli NaOH miktarı hesaplanır. 

 

 
 

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

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

ml‟lik balon jojeye huni yardımı ile dikkatli bir Ģekilde aktarılır, saf su ile iĢaret çizgisine 

tamamlanır. Hemen kullanılmayacaksa etiketlenir, ağzı kapatılarak usulüne uygun Ģekilde 

muhafaza edilir. 

 

 

Resim 1.2: Saklama ĢiĢeleri 
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1.2.2. Kristal Suyu Ġçeren Maddelerden Normal Çözelti Hazırlama  

 

Katı madde kristal suyu içeriyorsa molekül ağırlığı hesaplanırken kristal suları da 

hesaba katılmalıdır. 

 

 

Resim 1.3: Kristal suyu içeren CuSO4 

 

Örnek: CaCl2.4H2O katısından 0,25 N 500 ml CaCl2 çözeltisi nasıl hazırlanır? (Ca:40, 

Cl:35,5, H:1, O:16, TD: 2) 

 

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

sonra çözelti için gerekli madde miktarı hesaplanır.  

 

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

 

 
 

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

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

kullanılmayacaksa etiketlenir, ağzı kapatılarak usulüne uygun Ģekilde muhafaza edilir. 

 

DeriĢik çözeltilerden normal çözelti hazırlayabilmek için deriĢik çözeltinin yüzde 

bileĢiminin ve yoğunluğunun bilinmesi gerekir. Diğer maddelerden normal çözelti 

hazırlanmadan farkın yüzde deriĢim ve yoğunluğunun hesaba katılması gerekir. Bu da iki 

ayrı iĢlemle hesaplamaya dâhil edilir. Birinci iĢlemde deriĢik çözeltiden kaç gram alınırsa 

hesaplanan miktardaki saf maddeye karĢılık gelir. Onun hesabının yapılması (madde 4) 

verilmiĢtir. Ġkinci iĢlemde ise hesaplanan miktardaki maddenin kaç mL‟lik hacme karĢılık 
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geleceğinin hesaplanması (madde 5) verilmiĢtir. Sıvı maddelerin hacim olarak alınması 

tartılmasından daha pratiktir ve hata ihtimali daha azdır. 

 

Örnek: % 98‟lik yoğunluğu 1,84 g/ml olan deriĢik H2SO4 çözeltisinden 0,1 normal 

500 mL çözelti hazırlamak için kaç ml deriĢik H2SO4 çözeltisi alınmalıdır?  

H2SO4: 98 g/mol              TD: 2 

 

 

 

Çözüm: 

 

A

eş eş

D

eş

1. N.V( ) 0,1.0,5 0,05 eş gram

M 98
2. n n 49 g

T 2

3. m .n m 0,05.49 2, 45 g

100 100
4. g derişik çözelti .m g derişik çözelti .2, 45 2,5 g

% 98

g derişik çözelti 2,5
5. m derişik çözelti mL derişik çözelti 1,35 m

d 1,84

deri

    

  

   

  

  

şik çözelti alınır.Saf su ile 500 m

ye tamamlanır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
% 98‟lik özkütlesi 1,84 gr/ ml olan deriĢik H2SO4 çözeltisinden 0,2 N 1000 ml H2SO4 

çözeltisi hazırlayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 DeriĢik H2SO4 çözeltisi miktarını 

hesaplayınız. 

 Hesapların doğru olduğundan emin 

olunuz. 

 Tesir değerliğini tespit etmeyi 

unutmayınız. 

 Balon jojeye bir miktar saf su koyunuz. 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uyunuz. 

 ÇalıĢma ortamınızı ve kullanacağınız 

araç gereçleri hazırlayınız.  

 Balon jojenin temiz olmasına dikkat 

ediniz. 

 Pipet ile hesaplanan miktar kadar deriĢik 

H2SO4 çözeltisini alınız. 

 

 Asidi çekmek için puar kullanınız. 

 Asitle temas etmeyiniz.     

 Balon jojeye aktarınız. 

 

 Aktarma sırasında çevreye ve 

üzerinize asit damlatmayınız. 

 Asidi yavaĢ yavaĢ ilave ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Çalkalayarak çözünmesini sağlayınız. 

 

 Çalkalarken kapağın iyice kapanmıĢ 

olmasına dikkat ediniz. 

 Çözeltiyi piset kullanarak 1000 ml‟ye saf su 

ile tamamlayınız. 

 

 Saf suyu azar azar ilave ediniz. 

 Hacim çizgisini geçirmemeye dikkat 

ediniz. 

 Saklamak için ağzı kapalı bir cam kaba 

aktarınız ve etiketleyiniz. 

 

 Aktarma yaparken mutlaka huni 

kullanınız. 

 Saklama kabının kapağını kapatmayı 

unutmayınız. 

 Etiketi yapıĢtırmadan önce kabın 

dıĢının kuru olmasına dikkat ediniz. 

 Etiketin üzerine, hazırladığınız 

çözeltinin adını ve kaç normal 

olduğunu okunaklı bir Ģekilde 

yazınız. 
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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 DeriĢik H2SO4 çözeltisi miktarını hesapladınız mı?   

2 Balon jojeye bir miktar saf su koydunuz mu?   

3 
Pipet ile hesaplanan miktar kadar deriĢik H2SO4 çözeltisini 

aldınız mı? 

  

4 Balon jojeye aktardınız mı?   

5 Çalkalayarak çözünmesini sağladınız mı?   

6 
Çözeltiyi piset kullanarak 1000 ml‟ye saf su ile 

tamamladınız mı? 

  

7 
Saklamak için ağzı kapalı bir cam kaba aktardınız mı ve 

etiketlediniz 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. 



 

 15 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

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

A) Çözeltinin hacmi B) Çözünen maddenin eĢ değer gram sayısı 

C) Çözünen maddenin eĢ değer gramı D) Çözelti Kütlesi 

 

2. Normalite birimi nedir? 

A) Molar B) Mol C) Normal  D) Gram 

 

3. H2SO4 bileĢiğinin tesir değerliği nedir? 

A) 1  B) 2 C) 3   D) 4 
 

4. 3 M H2SO4 kaç normaldir? 

A) 3 N  B) 6 N C) 9 N  D) 1,5 N 
 

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

hangisidir? (MgCl2:95) 

A) 0.25 B) 0.50 C) 0.80  D) 1.20 

 

6. Bir eĢ değer gram sülfürik asit (H2SO4) kaç gramdır? (H:1, S:32, O:16) 

A) 98 B) 39 C) 49  D) 52 

 

7. 0.4 N 200 ml H2SO4 çözeltisi hazırlamak için kaç g H2SO4 asit gerekir?  

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

A) 2,90 B) 3,92 C) 4,95  D) 5,28 

 

8. 0,2 normallik 400 ml Ba(OH)2 çözeltisi hazırlamak için kaç g Ba(OH)2 gerekir? 

A) 2,19 B) 3,25 C) 4,75  D) 6,84 

 

9. 8,0 g NaOH‟in çözünmesiyle 200 ml çözelti hazırlanıyor. Hazırlanan bu çözeltinin 

normalitesi kaçtır? (NaOH:40) 

A) 1,00 B) 1,25 C) 2,00  D) 2,50 

 

10. 316,0 g KMnO4 alınarak hazırlanan 4 Ɩ çözeltinin normalitesi kaçtır?    (KMnO4:158)  

A) 2,5 B) 3,0 C) 3,5  D) 5,0 

 

 

 

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–2 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında kurallara uygun olarak molal çözelti 

hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Molal çözelti en çok hangi alanlarda kullanılmaktadır? AraĢtırınız. 

 

2. MOLAL DERĠġĠMDE ÇÖZELTĠ 

HAZIRLAMA 
2.1. Tanımı 
 

1000 gram çözücüde çözünmüĢ olan maddenin mol sayısına molalite denir. Molalite 

veya molal deriĢim “m” ile gösterilir. Birimi mol/ kg veya daha yaygın kullanımıyla 

molal‟dır. 

 

Resim 2.1: Molal Çözelti 

 

2.1. Hesaplamalar 
 

Molal çözeltiler hazırlamak için aĢağıdaki eĢitlikler kullanılmaktadır. 

 

Çözünenin Mol Sayısı n mol
Molalite m

Çözücünün Kütlesi G Kg
    

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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1 m HCl çözeltisi 1000 g suda 36,5 g HCl çözmekle, 0.1 m  HCl çözeltide 3,65 g HCl 

çözmekle yapılır. 

Molalitenin tanımı çözeltinin toplam hacmine bağlı olmadığından molal çözeltilerde 

son hacim ve son kütle önemli değildir. Önemli olan çözücünün kütlesidir. Örneğin 1 kg 

suda 1 mol NaCl çözündüğü zaman elde edilen NaCl çözeltisinin molalitesi 1 olup  “ 1 m 

NaCl çözeltisi” Ģeklinde belirtilir. Oysa çözeltinin toplam kütlesi 1058,5 g‟dır.  

 

Molal çözeltiler, bileĢenlerinin kütlelerine göre hazırlandığından ve kütle sıcaklığına 

bağlı olmadığından verilen bir çözeltinin molalitesi sıcaklıkla değiĢmez. 

 

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

(KOH : 56 g/mol ) 

 

  1100 g = 1,1 kg 

 

 
 

Örnek:120 g suda (120 ml suda) 12 g NaOH çözülmüĢtür. Bu çözeltinin molalitesi 

nedir? 

(NaOH: 40 g/mol) 

 

   
 

  120 ml su = 120 g = 0,120 kg 

 

 
 

Örnek: 0,200 m KNO3 çözeltisi hazırlamak için 250 g suya kaç gram KNO3 eklemek 

gerekir? ( KNO3: 101,1 g/mol ) 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
1 molal NaCI çözeltisi hazırlayınız. 

 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hesaplama yapınız. 

 Gereken formülleri doğru belirleyiniz. 

 Tesir değerliğine doğru karar veriniz. 

 Matematiksel iĢlemleri dikkatli yapınız 

 Elde edilen sonuca göre madde tartınız. 

 

 Tartım iĢlemine geçmeden önce teraziyi 

sıfırlayınız. 

 Tartım iĢleminde kullanılan malzemelerin 

ıslak olmamasına dikkat ediniz. 

 Temiz bir kâğıt parçasına maddeyi 

spatülle alınız. 

 Kâğıdın darasını almayı unutmayınız. 

 Ölçümü dikkatli yapıp doğru değeri 

okuyunuz. 

 Maddeyi az saf su ile temiz bir beherde 

çözünüz. 

 

 Beheri kullanmadan önce saf su ile 

çalkalayınız. 

 Maddeyi behere dökerken yere 

dökmemeye dikkat ediniz. 

 Maddeyi beherde az saf su ile çözünüz. 

 Çözeltiyi temiz bir balon jojeye 

aktarınız. 

 

 

 Balon jojenin temiz olmasına dikkat 

ediniz. 

 Çözeltiyi balon jojeye aktarırken 

dökülmemesi için dikkatli olunuz. 

 Çözeltinin üzerini saf su ile çizgiye  Saf suyu azar azar ilave ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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kadar tamamlayınız. 

 

 Balon jojenin çizgisini geçmemeye dikkat 

ediniz. 

 Balon jojeyi etiketleyiniz. 

 Etiketi yapıĢtırmadan önce balon jojenin 

dıĢının kuru olmasına dikkat ediniz. 

 Etiketin üzerine hazırladığınız çözeltinin 

adını ve kaç molal olduğunu okunaklı bir 

Ģekilde yazınız. 
 

 

  



 

 21 

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 Hesaplama yaptınız mı?   

2 Elde edilen sonuca göre madde tarttınız mı?   

3 Maddeyi az saf su ile temiz bir beherde çözdünüz mü?   

4 Çözeltiyi temiz bir balon jojeye aktardınız mı?   

5 Çözeltinin üzerini saf su ile çizgiye kadar tamamladınız mı?   

6 Balon jojeyi etiketlediniz 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 seçeneklerin hangisinde molal deriĢim doğru olarak tanımlanmıĢtır? 

A) 1000 gram çözücüde çözünmüĢ maddenin mol sayısıdır. 

B) 100 gramında belirli miktarda çözünmüĢ madde miktarıdır. 

C) Litresinde çözünen madde miktarının mol sayısıdır. 

D) Herhangi bir karıĢımda toplam madde miktarının milyarda 1 birimlik madde 

miktarıdır. 

 

2. 20,0 mL 3 molal Al2(SO4)3 çözeltisinde kaç mol Al2(SO4)3 vardır? 

A) 0,6  B) 6  C) 0,06  D) 0,006 

 

3. Molalite aĢağıdakilerden hangisine bağlıdır? 

A) Toplam hacim B) Son hacim 

C) BileĢenlerin kütlesi D) Sıcaklık 

 

4. Molal çözelti hazırlarken çözeltiyi, beherden hangi cam malzemeye aktarırız?      

A) Erlen B) Dereceli silindir C) Balon joje D) Piset 

 

5. Molalitenin birimi nedir? 

A) Mol B) Normal  C) Molar  D) Molal 

 

 

 

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 
 

 

Kurallara uygun olarak ppm deriĢiminde çözelti hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 
 

 Kimya sektöründe ppm deriĢiminde çözeltinin kullanım alanlarını araĢtırınız 

 ppm‟nin diğer deriĢim birimlerinden farkı nedir ve niçin tercih edilir? 

AraĢtırınız. 

 

3. PPM DERĠġĠMDE ÇÖZELTĠ 

HAZIRLAMA 
 

Laboratuvarda yapılan analizlere göre kullanılacak çözeltiler ve deriĢim birimleri 

değiĢmektedir. Bazı numunelerde analizi yapılacak madde çok az bulunabilmektedir. Aranan 

maddenin miktarının çok az olduğu bu hassas analizlerde deriĢimler o kadar küçük olur ki 

deriĢim birimi olarak ppm veya ppb kullanılır. 

 

ppm çözeltiler hazırlanırken öncelikle çözünen madde miktarı hesaplanır. 

Hazırlanacak çözelti hacmine göre balon joje seçilir. Hesaplanan miktarda madde tartılarak 

balon jojeye aktarılır. ppm çözeltiler hazırlanırken kullanılan madde miktarları çok az 

olduğundan tartımlar oldukça hassas yapılmalıdır. Ayrıca tartı kabı mutlaka bir miktar 

çözücü ile çalkalanıp balon jojeye aktarılarak madde kaybı önlenmelidir. Tartılan madde 

balon jojeye aktarıldıktan sonra üzerine bir miktar çözücü ilave edilerek çözünmesi sağlanır. 

Daha sonra hacim, ölçü çizgisine kadar çözücü ile tamamlanır.  

 

3.1. ppm Tanımı 
 

Herhangi bir karıĢımda toplam madde miktarının milyonda 1 birimlik maddesine 1 

ppm denir. ppm, Ġngilizce parts per million kelimelerinin kısaltılmıĢ Ģeklidir ve her üç harfi 

de küçük olarak ppm Ģeklinde yazılır.  

 

 ppm, bir litre çözeltide miligram mg  cinsinden çözünen madde miktarıdır.   

 

20 ppm Fe denildiğinde 1 litre çözeltide 20 mg demir (20 mg/l) bulunduğu,  

5 ppm Hg denildiğinde ise 1 litre çözeltide 5 mg cıva (5 mg/l) bulunduğu anlaĢılır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 24 

3.2. ppm Hesaplamaları 
 


Çözünenin Miktarı(mg)

ppm
Çözeltinin Hacmi( )

 

 

 

Ģeklinde hesaplanır.  

 

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

olarak hesaplayınız. 

 

Çözüm: Çözeltinin hacmi ve içerdiği kurĢun miktarı bilindiğinde; 

 

1.Yol: V = 500 ml = 0,5 Ɩ olduğuna göre 

 

           
 

 2.Yol:  

 500 ml çözeltide  3,6 mg kurĢun varsa 

 

 1000 ml çözeltide  X mg kurĢun vardır. 

 

     

 

Resim 3.1: ppm çözeltiler 
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Örnek: DeriĢimi 5 ppm olan 250 ml Hg çözeltisindeki cıva miktarı kaç mg‟dır? 

 

Çözüm: 

 

1.Yol: V = 250 ml = 0,25 Ɩ olduğuna göre; 

 

                  
 

X = 1.25 mg 

 

2.Yol: 5 ppm = 5 mg/Ɩ olduğuna göre 

 

1000 ml çözeltide  5 mg cıva varsa 

 

250 ml çözeltide  X mg cıva vardır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
  

100 ppm 1000 gram NaNO3 çözeltisi hazırlayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Gerekli NaNO3 miktarını hesaplayınız. 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uygun çalıĢınız.  

 Kullandığınız araç gereçlerin 

temizliğine dikkat ediniz. 

 Hesapların doğru olduğundan emin 

olunuz. 

 100 ml‟lik bir beherin darasını alınız. 

 

 Tartım iĢlemine geçmeden önce 

teraziyi sıfırlayınız. 

 Tartım iĢleminde kullanılan 

malzemelerin ıslak olmamasına dikkat 

ediniz. 

 Terazinin düz bir zeminde dengede 

olduğundan emin olunuz. 

 Ölçümü dikkatli yapıp doğru değeri 

okuyunuz. 

 Hesaplanan miktarı 100 ml‟lik behere 

tartınız. 

 

 Temiz bir kâğıt parçasına maddeyi 

spatülle alınız. 

 Kâğıdın darasını almayı unutmayınız. 

 Ölçümü dikkatli yapıp doğru değeri 

okuyunuz. 

 Kimyasalları dıĢarıya taĢırmayınız. 

 Yeterli miktarda saf suda baget yardımı ile 

çözünüz. 

 Kullandığınız araç gereçlerin 

temizliğine dikkat ediniz. 

 Beheri kullanmadan önce az saf su ile 

çalkalayınız. 

 Maddeyi behere dökerken yere 

dökmemeye dikkat ediniz. 

 Maddeyi beherde az saf su ile çözünüz. 

 Kimyasalın tamamen çözündüğünden 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 27 

 

emin oluncaya kadar dikkatli 

karıĢtırınız. 

 Balon jojeye huni ile aktarınız. 

 

 Balon jojenin temiz olmasına dikkat 

ediniz. 

 Aktarma yaparken madde kaybı 

olmamasına dikkat ediniz. 

 Saf su kullanınız ve hacmi 

geçirmeyiniz. 

 Beheri saf su ile iyice temizleyiniz. 

 

 Beherde çözünen madde kalmamasına 

dikkat ediniz. 

 Yıkama çözeltisini atmayınız. 

 KarıĢımı balon jojeye huni ile aktarınız. 

 

 Aktarma yaparken madde kaybı 

olmamasına dikkat ediniz. 

 Ġyice çalkalayarak homojen hâle getiriniz. 

 Kapağın kapalı olduğundan emin 

olunuz. 

 Çalkalarken balon jojeyi dengeli 
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tutunuz. 

 Çözeltinin üzerini saf su ile çizgiye kadar 

tamamlayınız.  

 

 Saf suyu azar azar ilave ediniz. 

 Balon jojenin çizgisini geçmemeye 

dikkat ediniz. 

 Çözeltinin ısısı yükselmiĢse 

tamamlamak için soğumasını 

bekleyiniz. 

 Çözeltiyi ağzı kapalı bir cam kaba aktarınız 

ve etiketleyiniz. 

 

 Saklama kabının temiz olduğundan 

emin olunuz. 

 Etiketi yapıĢtırmadan önce balon 

jojenin dıĢının kuru olmasına dikkat 

ediniz. 

 Etiketin üzerine hazırladığınız 

çözeltinin adını ve kaç ppm olduğunu 

okunaklı bir Ģekilde yazınız. 
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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 Gerekli NaNO3 miktarını hesapladınız mı?   

2 100 ml‟lik bir beherin darasını aldınız mı?   

3 Hesaplanan miktarı 100 ml‟lik behere tarttınız mı?   

4 Yeterli miktarda saf suda baget yardımı ile çözdünüz mü?   

5 Balon jojeye aktardınız mı?   

6 Beheri saf su ile iyice temizlediniz mi?   

7 KarıĢımı balon jojeye huni ile aktardınız mı?   

8 Ġyice çalkalayarak homojen hâle getirdiniz mi?   

9 Çözeltinin üzerini saf su ile çizgiye kadar tamamladınız mı?    

10 Çözeltiyi ağzı kapalı bir cam kaba aktarıp etiketlediniz 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. ppm aĢağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıĢtır? 

A) Binde bir parça  B) Milyonda bir parça  

C) Milyarda bir parça                            D) Yüzde bir parça 

 

2. ppm deriĢimindeki çözeltilerde çözünenin miktarının birimi nedir? 

A) Gram  B) Kilogram  C) Mikrogram  D) Miligram 

 

3. 12,5 ppm cıva içeren 2 litre çözeltide kaç gram cıva vardır? 

A) 0,010 B) 0,012  C) 0,025  D) 0,050 

 

4. 500 ml su örneğinde 4,2 mg kurĢun bulunuyorsa çözeltinin deriĢimi kaç ppm‟dir? 

 

A) 5,4 B) 6,8  C) 8,4  D) 12,5 

 

5. DeriĢimi 10 ppm olan 500 ml Hg çözeltisindeki cıva miktarı kaç mg‟dır? 

A) 5,00 B) 10,0  C) 15,0  D) 20,0 

 

6. Bir su örneğinin analizi sonucunda bulunan klor deriĢimi 100 ppm olarak 

bulunmuĢtur. Su örneğinin 100 mililitresindeki klor miktarı kaç miligramdır? 

A) 5 B) 10  C) 15  D) 20 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÜL  

 

DEĞERLENDĠRME 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

  

1. 0,1 N Ca(OH)2 kaç molar eder? 

A) 0,05 B) 5 C) 0,5 D) 0,005 

 

2. 150 ml 0,35 N Ca(NO3)2 çözeltisinde kaç gram Ca(NO3)2 vardır? (Ca(NO3)2 = 164 

g/mol) 

A) 0,43 g B) 403 g C) 4,30 g  D) 43,0 g 

 

3. 16,0 g KMnO4 alınarak hazırlanan 4,0 Ɩ çözeltinin normalitesi kaçtır? (KMnO4:158)  

A)2,5   B) 3,0 C) 3,5 D) 5,0 

 

4. 17 g NaNO3 tuzu suda çözülerek 500 mƖ çözelti hazırlanıyor, çözeltinin normalitesi 

kaçtır? (NaNO3: 85 g/mol) 

A) 0,1  B) 0,2 C) 0,3 D) 0,4 

 

5. 72 g Na3AlO3 bileĢiğinin eĢ değer gram sayısı kaçtır? (Na3AlO3:144 g/mol) 

A) 1  B) 2 C) 3 D) 4 

 

6. Yoğunluğu 1,6 g/cm
3
 olan % 63‟lük HNO3ten 50 mƖ alınarak hazırlanan 1500 mƖ 

çözeltinin normalitesi kaçtır? (HNO3: 63 g/mol) 

A) 0,25 B) 0,53 C) 0,80 D) 0,10 

 

7. 0,5 N 200 ml KCl çözeltisi hazırlamak için kaç gram KCl  gerekir? (MA =74,5 g/mol) 

A) 49 g B) 4,9 g C) 7,45 g   D) 0,745 g 

 

8. 2 N 100 ml NaNO3 çözeltisi ile 0,5 N 300 ml NaNO3 çözeltisi karıĢtırılıyor. OluĢan 

yeni çözeltinin normalitesi ne olur? 

A) 0,5  B) 0,6 C) 0,8 D) 0,9 

 

9. 0,5 N 100 ml çözeltiyi 0,2 N çözelti yapmak için ………… ml su eklemek gerekir. 

Bu cümlede boĢ bırakılan yere aĢağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) 50  B) 100 C) 150 D) 200 

 

10. 5,85 gram NaCl 250 g suda çözünürse molalitesi ne olur? (M A = 58,5 g/mol) 

A)0,4   B) 0,1  C) 4,0 D) 1,0 

 

11. 250 gram su ile hazırlanan 0,80 molal Ģeker çözeltisinde kaç gram Ģeker çözünmüĢtür? 

      (O:16, C:12 , H:1 ) 

A) 18   B)36 C) 54  D) 102 

 

12. ppm konsantrasyonundaki çözeltilerde çözünenin miktarının birimi nedir? 

A) Gram B) Miligram  C) Mikrogram D) Kilogram 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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13. 5 ppm Hg denildiğinde ise 1 Ɩ su örneğinde kaç mg cıva bulunur? 

A)5,0  B) 0,5  C) 0,05  D) 0,005        

 

14. 35 ppm‟lik bir Ģeker çözeltisi hazırlamak için kaç mg Ģeker tartılmalıdır? 

A) 15  B) 25 C) 30  D) 35 

 

 

 

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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EVAP ANAHTARLARI 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

SORULAR CEVAPLAR 

1 D 

2 C 

3 B 

4 B 

5 B 

6 C 

7 B 

8 D 

9 A 

10 A 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

SORULAR CEVAPLAR 

1 B 

2 C 

3 A 

4 C 

5 D 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

SORULAR CEVAPLAR 

1 B 

2 D 

3 C 

4 C 

5 A 

6 B 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 

 

SORULAR CEVAPLAR 

1 A 

2 C 

3 A 

4 D 

5 C 

6 B 

7 C 

8 C 

9 C 

10 A 

11 B 

12 B 

13 A 

14 D 
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