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POLAR SU MOLEKÜLLERİ 

1. Su molekülünde ortak kullanılan elektronlar hidrojen atomunda mı yoksa oksijen 

atomunda mı etkisi daha fazladır? 

Su molekülünde ortak kullanılan elektronların etkisi Hidrojen atomunda daha azdır. 

Neden? 

Çünkü elektronlar oksijen atomunda daha fazla çekici özelliğe sahiptir. 

2. Elektron bulutu modelinde negatif ve pozitif alanlar hangi renklerle işaretlenmiştir? 

Elektronların çok ya da az bulunma olasılığı yani yük yoğunlukları renklerle gösterilmiştir. 

Ayrıca elektronların bulunma yoğunlukları pozitif ve negatif işaretlerle gösterilir. Negatif 

yük fazlalığı olan yer kırmızı, pozitif yük fazlalığı olan yer mavi ile gösterilmiştir. 

3. Neden su molekülleri birbirlerini çeker? 

Su molekülleri kısmi pozitif ve kısmi negatif alanlara sahiptir. Bir su molekülündeki kısmi 

pozitif alanlar başka bir su molekülündeki kısmi negatif yük ile etkileşim içine girerler. 

Etkileşim içine giren moleküller birbirlerini çekerek birbirlerine yaklaşırlar. 

4. Aşağıda üç farklı şekil verilmiştir. Bu şekilleri yanda verilen ifadelerle eşleştirin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Oksijen atomu neden kırmızı “-” olarak işaretlendi? 

Oksijen kırmızı “-” olarak işaretlendi çünkü oksijen etrafında daha fazla elektron 

toplanmıştır. 

6. Hidrojen atomları neden mavi “+” olarak işaretlendi? 

Hidrojen mavi “+” olarak işaretlendi çünkü hidrojen etrafında daha az elektron 

toplanmıştır.  

7. Su polar molekül olduğu için,  su içerisinde nasıl düzenlenirler? 

Bir su molekülündeki pozitif kutup ile başka bir su molekülünün negatif kutbu birbirlerini 

çeker. Bu alanlar birbirlerini çektiği için moleküller kendi aralarında düzenlenme 

eğilimindedirler. 

BÖLÜM 5 
DERS 1 ETKİNLİK SAYFASI CEVAP KÂĞIDI 

Bir atomun pozitif yüklü protonu ile başka bir atomun negatif 

yüklü elektronunun karşılıklı birbirini çekmesiyle atomlar bir 

araya geliyor. Bu olay gerçekleştiğinde elektron paylaşımı olan 

kovalent bağ oluşacak. 

Su molekülündeki kısmi pozitif yükler ile kısmi negatif yükler 

birbirleriyle etkileşim içindedirler. Bu etkileşim maddeleri bir 

arada tutuyor. 

Bir atomda proton pozitif yüklü, elektron negatif yüklü olarak 

kabul edilir. Bu zıt yüklü proton ve elektronlar birbirini çekiyor. 
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8. Hangisinin buharlaşması daha hızlıdır, alkol mü su mu? 

Alkol daha hızlı buharlaşır. 

9. Aşağıdaki şekiller alkol ve su moleküllerindeki kutup bölgelerini göstermektedir.  Alkolün 

neden daha hızlı buharlaştığını açıklayın. 

Sudaki oksijen ve hidrojen (O-H) bağları suyu polar 

yapar. Bu polarite su moleküllerini birbirine çeker. 

Alkol molekülündeki oksijen ve hidrojen (O-H) bağı da 

polardır. Ancak alkol molekülünde karbon ve hidrojen 

(C-H) bağları apolardır (polar olmayan). Bu bağlarda 

elektronlar ne tam olarak çok ne tam olarak az paylaşılır. 

Alkol molekülünde polar ve apolar kutuplarının her ikisinin de bulunması, alkol 

moleküllerinin arasındaki çekimi su moleküllerine göre daha azaltır. Bu alkol 

moleküllerinin sıvı fazdan koparak gaz fazına geçmesini daha da kolaylaştırır. Bu nedenle 

alkol sudan daha hızlı buharlaşır.  

10. Su ve alkol hakkındaki polarite bilginizi kullanarak, alkolün neden sudan daha az 

sıcaklıkta kaynadığını açıklayın.  

Su moleküllerinin polar özelliği su moleküllerinin 

birbirini daha iyi çekmesini sağlar.  Daha az polar olan 

alkol molekülleri birbirlerini su kadar güçlü çekmez. 

Su moleküllerinin kaynaması için daha fazla enerjiye 

ve alkol moleküllerinin kaynaması için daha az 

enerjiye ihtiyaç olacaktır. Bu nedenle alkolün 

kaynaması suya göre daha düşük sıcaklıkta 

gerçekleşir 

 

 


