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MADDE MOLEKÜLLERİ 

1. Damlalığı yavaşça sıktığınızda dışarı çıkan su damlası dağıldı mı? 

Hayır. Damlalık yavaşça sıkıldığında dışarı çıkan su damlası dağılmadı, bir arada kaldı. 

2. Yağlı kâğıdı farklı yönlere hareket ettirdiğinizde su damlası dağıldı mı? 

Yağlı kâğıt farklı yönlere hareket ettirildiğinde su damlası dağılmadı. 

3. Dondurma çubuğu kullanarak yağlı kâğıt üzerindeki su damlasını hareket ettirdiğinde su 

damlası dağıldı mı? 

Dondurma çubuğu kullanarak su damlası hareket ettirildiğinde su damlası dağılmadı. 

4. Su damlasını ikiye ayırmaya çalıştığında, kolayca ayrıldı mı?  

Su damlası ikiye ayrılmaya çalışıldığında kolayca ayrılmadı. 

5. İki su damlası birbirine dokunduğunda ne oldu? 

İki su damlası birbirine dokunduğunda çabucak bir araya gelerek birleşti. 

6. Bu gözlemde suya damlatılan gıda boyasının hareket ettiğini fark ettiniz mi? 

Evet, suya damlatılan gıda boyası hareket etmiştir. Gıda boyası damlaları suyun içerisinde 

yavaşça hareket ederek ve yayılmıştır. Yayılma sonucu bardak içerisindeki su renklenmeye 

başlamıştır. 

7. Suya damlatılan boyanın su moleküllerinin hareket etmesiyle dağıldığı fikrine katılıyor 

musunuz? 

Evet, Su içerisindeki boyanın su molekülleri sayesinde dağılmıştır. Çünkü su molekülleri 

hareket halindedir ve her taraftan boyayı iter. Ayrıca gıda boyası molekülleri de kendi 

kendine hareket etmiştir. 

8. Su moleküllerinin hareketlerini göstermek için “daireler” ve 

“hareket çizgilerini” kullanarak, moleküler düzeyde bir su 

molekülü çizin.  

Her öğrencinin çizdiği model farklı olacaktır. Öğrenciler 

çizdikleri modelde, su moleküllerin dağınık olduğunu, 

hareket çizgilerinin olduğunu, moleküller arasında boşluk 

olduğunu ancak moleküllerin birbirlerinden uzak olmadığını 

göstermeliler. 

BÖLÜM 1 
DERS 1 ETKİNLİK SAYFASI CEVAP KÂĞIDI 



 

 18 | Orta Öğretim (Lise) Kimyası                          ©2014 Yücel ALTUNDAL 

9. “Su damlalarını birbirinden ayırmak zor ama bir araya getirmek kolaydır” bu düşüncenin sizce 

nedeni nedir?   

Su damlalarını birinden ayırmanın zor olması ve bir araya getirmenin kolay olmasının nedeni 

su moleküllerinin birbirlerini kuvvetli şekilde çekmesinden kaynaklanır. 

10. Sizce neden balon patlatıldığında, su balon şeklindeydi?  

Balon su moleküllerini sıkıştırmıştır. Su molekülleri balon içerisinde yayılmış ve balon şeklini 

almıştır. Su molekülleri birbirlerini kuvvetli bir şekilde çekmektedir. Balon patladığında su 

moleküllerinin sıkışması bitmiş ancak su moleküllerinin birbirlerini çekmesi devam ettiği için 

su balon şeklinde görülmüştür. 

11. Bir musluğu kapattığınızda muslukta asılı kalan su damlasını düşünün. Balon patladıktan 

sonra, bir arada kalan su ile muslukta asılı kalan su damlasının benzer yanı nedir? 

Benzer yanı su moleküllerinin birbirini çekmesidir. 

 


