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ŞEKER NEDEN SUDA ÇÖZÜNÜR? 
GİRİŞ 

1. Sizce Bonibon’dan ayrılan şeker ve boyaya ne oldu? 
Su, boya ve şekerin etrafını sararak onları Bonibon’dan uzaklaştırmıştır yani şeker ve 

boyayı çözmüştür. 

2. Suyun polaritesi hakkındaki bilginizi kullanarak, sizce neden şeker suda çözünmüştür?  

Şeker ve su polar moleküllerdir. Benzer benzeri çözer yaklaşımına göre su şekeri çözecektir. 

Şeker ve su polar molekül olduğu için her iki molekülde de pozitif ve negatif kutuplar 

mevcuttur. Polar su molekülleri şeker moleküllerine yaklaşır ve zıt kutuplar arasında bir 

etkileşim olur. Su bu kutupların etrafını sararak, şekerin diğer şeker molekülleriyle 

etkileşimini keser ve şeker molekülünün ayrılmasını yani çözünmesini sağlar. 

3. Sakkaroz ’un kimyasal formülü C12H22O11 ‘dir. Bu harf ve sayılar ne anlama geliyor? 
Sükroz (sakkaroz) 12 karbon atomu, 22 hidrojen atomu ve 11 oksijen atomundan 

oluşmuştur. 

4. Sükroz molekülü etrafındaki (+) ve (-) işaretlerinin anlamı nedir? 

Sükrozun top-çubuk ve boşluk doldurma modelinde “+” ve “–“ yüklerinin bulunması, 

sükrozun polar yapılı bir molekül olduğunu gösterir. Sükrozdaki oksijen atomları kısmi 

negatif (-), hidrojen atomları ise kısmi pozitif (+) olarak gösterilmiştir. 

 

5. Aşağıdaki şekillere bakarak suyun sükrozu nasıl çözdüğünü açıklayın. Su ve sükroz 

moleküllerinin polariteleri (kutupları) hakkında da bilgi vermelisiniz. 

Su molekülünde pozitif ve negatif alanlar, sükroz molekülündeki negatif ve pozitif alanlarla 

etkileşime girer.  Bu etkileşimde su molekülündeki “+” yükler sükroz molekülündeki “–“ 

yükleri çeker. Aynı şekilde sükroz molekülündeki “+” yükler, su molekülündeki “–“ yükleri 

çeker.  Böylece su molekülleri sükroz moleküllerini sarar. Birbirleriyle etkileşim içinde olan 

sükroz moleküllerin birbiriyle etkileşimini azaltarak, sükroz moleküllerinin birbirinden 

ayrılmasını sağlar. Sükroz molekülü tuz molekülü gibi atomik olarak değil, moleküler 

ayrılır.  

6. Aşağıda verilen ifadeleri yanda verilen açıklamalarıyla eşleştirin. 

Su    Bonibon’daki boya ve şekeri çözmeyecek 

Alkol    Bonibon’daki boya ve şekeri çözecek 

Yağ    Bonibon’daki boya ve şekeri kısmen çözecek 
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ATOM VE MOLEKÜLLERİYLE AÇIKLAMA 

Çözücülerin polaritesi ve Sükroz molekülünün çözünmesi 

Çözücü Çözücünün polaritesi 

nasıldır? 

(Apolar/ Kısmi polar/ Polar) 

Çözücünün sükroz 

molekülüne etkisi 

nasıldır? 

Su Polar Tamamen çözer 

İzopropil alkol Kısmi polar Biraz çözer 

Yağ Apolar Çözmez 

 

7. Aşağıda gösterilen resim sitrik asidin moleküler modelidir.  Sitrik asit limon, ıhlamur, 

greyfurt ve portakalda bulunur. Tadı ekşidir. Sitrik asit suda çözündüğü için, meyve suyu 

yapımında su kullanılır. 

 

 

 

Sitrik asit molekülünün top-çubuk modeli 

Sitrik asidin kimyasal formülü C6H8O7 ‘dir. Sizce sitrik asit suda neden çözünür? 

O-H bağlarının olduğu her yerde, elektron paylaşımı vardır. O-H bağındaki Oksijen 

atomları kısmi negatif yükle ve Hidrojen atomları kısmi pozitif yükle yüklüdür. Su 

molekülleri polar olduğu için, sitrik asitteki negatif ve pozitif yükleri çeker. Su 

molekülündeki pozitif kutuplar sitrik asitteki negatif kutupları ve su molekülündeki negatif 

kutuplar ise sitrik asitteki pozitifi kutupları çeker. Birbirine bağlanan sitrik asit molekülleri 

ayrılarak su içerisinde dağılacaktır. Böylece sitrik asit molekülleri suda çözünmüş olacaktır.  

 

 


