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TUZ NEDEN SUDA ÇÖZÜNÜR? 

GİRİŞ 

1. Suda çözünen tuzun iyon yükleri hakkında ne söyleyebilirsiniz?  

 

 

 

 

 

Araştırma sorusu 

Tuzun çözünmesi suda nasıldır? 

Malzemeler 

• Etkinlik sayfasındaki sodyum ve klorür iyonları ile su molekülleri 

• Renkli mukavva kâğıdı, renk fark etmez 

• Makas 

• Bant veya yapıştırıcı 

Uygulama 

Kristal tuz modelini oluşturma 

1. İyonları ve su moleküllerini kesin. 

2. Renkli mukavva üzerinde iyonları düzenleyin ve 2 boyutlu tuz kristalini oluşturun. Fakat 

Yapıştırmayın! 

Tuz suda nasıl çözünür 

1. Resimlerde su moleküllerinin tuzu nasıl 

çözdüğüne bakın. Daha sonra sodyum ve klorür 

iyonlarını kullanarak doğru şekilde tuz kristalini 

oluşturun.  

2. Su moleküllerindeki pozitif kutuplar negatif 

klorür iyonlarına yaklaştırın ve su molekülündeki 

negatif kutupları ise pozitif sodyum iyonlarına 

yaklaştırın. 

3. Su molekülleri sodyum ve klorür iyonlarıyla 

birlikte hareket ettirin ve bu iyonları birbirlerinden ayırın 

4. Tuzun sudaki çözünürlüğünü temsil eden su moleküllerini ve iyonları kâğıda yapıştırın. 

İsim:……………………………. 

Tarih:…………………………… 
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2. Aşağıdaki şekilleri kullanarak tuzun suda nasıl çözündüğünü açıklayın. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETKİNLİK 

Araştırma sorusu 

Alkol tuzu sudan daha iyi mi yoksa daha kötü mü çözer? 

Her grup için malzemeler 

• Su 

• İzopropil alkol (70% veya daha fazla) 

• Tuz 

• Terazi 

• 2 şeffaf plastik bardak 

• 2 küçük plastik bardak 

• Dereceli silindir  

 
Uygulama 

1. İki küçük plastik bardağa, 5 g tuz ölçüp yerleştirin. 

2. Büyük bardaklardan birine 15 mL alkol ve ötekisine 15 mL su dökün. 

3. Aynı anda, tuzları her iki bardağa boşaltın ve hafifçe bardakları çalkalayın. 

4. 20 saniye boyunca her iki bardakta çözünen tuz miktarlarını karşılaştırın. 

5. Bardakları hafifçe tekrar çalkalayarak 20 saniye boyunca tuzları kontrol edin. Bu işlemi 3 

defa deneyin.  

6. 1 dakika sonunda bardaklardaki su ve alkollü boşaltın ve geriye kalan tuz miktarlarını 

karşılaştırın.  
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3. Alkol tuzu sudan daha mı iyi yoksa daha mı kötü çözer? 

 

 

 

 

Bunu nasıl anladınız? 

 

 

 

 

 

ATOM VE MOLEKÜLLERİYLE AÇIKLAMA 

4. Su ve alkolün polaritesini düşünerek neden suyun tuzu alkolden daha fazla çözdüğünü 

açıklayın. 
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DAHA FAZLASI 

 
Araştırma sorusu 

Bütün iyonik maddeler suda çözünür mü? 

Her grup için malzemeler 

 Sodyum karbonat 

 Kalsiyum karbonat 

 Su 

 2 şeffaf plastik bardak 

 2 küçük plastik bardak 

 Terazi 

 

Uygulama 

1. İki şeffaf bardağı sodyum karbonat ve kalsiyum karbonat şeklinde işaretleyin. 2 küçük 

bardağı da aynı şekilde işaretleyin 

2. Küçük bardaklara 2 g sodyum karbonat ve 2 g kalsiyum karbonat tartın. 

3. Her iki büyük bardağa 15 mL su dökün.  

4. Aynı anda, her iki bardağa tarttığınız sodyum karbonat ve kalsiyum karbonatı dökün. 

5. Hafifçe bardakları çalkalayın.  

 

 

5. Bütün iyonik maddeler suda çözünür mü?  

 

 

 

Bunu nasıl anladınız? 
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