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ÇÖZÜNME İLE BİLİNMEYEN MADDENİN BULUNMASI? 

GÖSTERİ DENEYİ 
1. Öğretmeniniz tuz ve şekerin bir miktar suda çözünmesi deneyini yaptı. Buna göre, 

Bardağın dibinde tuz mu şeker mi çok kaldı? 

Bardağın dibinde daha çok tuz vardır. 

2. Hangisi daha iyi çözündü, şeker mi tuz mu? 

Şeker daha iyi çözünmüştür çünkü şeker bardağın dibinde yoktu.  

3. Bir maddenin su içine çözünmesine çözünürlük denir. Farklı maddeler aynı veya 

farklı çözünürlüklere sahip olabilirler mi?  

Her madde sahip olduğu moleküllerden dolayı su ile farklı şekilde etkileşime girer. Farklı 

maddeler farklı çözünürlüklere sahip olurlar.  

Neden? 

Çünkü maddeler faklı atomlardan oluşmuştur ve farklı iyonlara sahiplerdir. Bu nedenle 

kimyasal yapıları da farklıdır.  Su molekülleri farklı moleküllere farklı şekilde saldırır.  

4. Her bir kristalde ne fark ettiniz? Aralarındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir? 

Farklı cevaplar gelebilir. Ancak genel olarak boyut, şekil, renk ve yapı gibi fiziksel 

özellikler açıklanmalı ve parlaklık, sönük, şeffaf ve mat olup olmadığı açıklanmalıdır. 

5. Bilinmeyenin ne olduğunu bulabildiniz mi? 

Yeterince delil olmadığı için maddenin ne olduğunu bulamamışlardır. 

6. Öğretmeninizin tahıl toplarıyla bir gösteri deneyi yaptı. Buna göre, Bardaklarda hangi 

toplar daha çoktur? 

Ezilmemiş tahıl topları ezilmiş tahıl toplarına göre daha çok yer kaplasa da (hacim), 

ağırlıklarının eşittir. 

7. Çözünürlük deneyi için beş kristali eşit miktarda ölçmen gerekecek bu ölçüm kütlece mi 

yoksa hacimce mi olması gerekir?  

Kütle ölçümünün hacimden daha iyidir. Kristal yapılar şekil ve boyut olarak farklı 

olabilir ancak ağırlıkları değişmez. 

Çözünürlük deneyinde bilinmeyen madde hakkında ne öğrendiniz? 

Bilinmeyen madde ne olabilir? 

Sofra Tuzu veya MGS Tuzu olabilir 

Bilinmeyen madde ne olamaz? 

Şeker ve Epsom tuzu olamaz 

Bu sonuca nasıl vardınız? 

Bilinmeyen maddenin çözündükten sonra 

kalan miktarı ile sofra tuzunun ve MSG’nin 

çözündükten sonra kalan miktarları hemen 

hemen aynı görünmektedir. Bu nedenle bu 

sonuca varılmıştır. 

Bu sonuca nasıl vardınız? 

Şeker ve Epsom tuzu gözle görülmeyecek 

kadar çok çözünüp, bilinmeyen madde gözle 

görülecek kadar çok az çözündüğü için 

bilinmeyen madde büyük olasılıkla bu 

kristaller olamaz. 
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Her bir kristal yapıyı açıklayın 
(bilinmeyen madde sizce hangisidir) 

Tuz 

Sofra tuzu (Sodyum Klorür) iyonik bir 

bileşiktir. Tuzda pozitif sodyum 

iyonları (Na+) ile negatif Klor iyonları 

(Cl−) vardır. Polar su molekülleri sofra 

tuzundaki zıt iyonlarla etkileşime 

girerek, tuzu çok az çözer. 

Epsom Tuzu 

Epsom Tuzu (İngiliz tuzu) iyonik bir 

bileşiktir. Tuzda pozitif magnezyum 

iyonları (Mg2+) ile negatif sülfat iyonları 

(SO42−) vardır. Polar su molekülleri 

Epsom tuzundaki zıt iyonlarla etkileşime 

girerek, tuzu çok çözer. 

MSG 

MSG (Monosodyum glutamat) pozitif 

sodyum iyonlarından (Na+) ve negatif 

glutamat iyonlarından oluşur. Molekül 

formülü (C5H8NO4
−). Polar su 

molekülleri MSG'ın zıt iyonlarıyla 

etkileşime girerek, MGS'ı çok az çözer. 

 

Şeker 

Sükroz (Sakkaroz-Çay şekeri) iyonik bir 

bileşik değildir. Sükroz pozitif ve negatif 

kutuplara sahip olan O–H bağlarından 

oluşur. Sükroz molekülündeki zıt 

kutuplar bir araya gelerek moleküllerin 

birbirine tutunmasını sağlar. Su 

molekülleri polar sükroz moleküllerini 

çeker ve molekülleri birbirinden ayırır, 

Böylece sükroz molekülleri suda çok 

çözünmüş olur. 

 

8. Moleküler seviyede, farklı maddelerin çözünürlükleri neden farklıdır? 

Çünkü farklı maddeler farklı atomlara ve iyonlara sahiptir bu da molekülleri farklı 

çözünürlük özelliklerine sahip kazandırır. 

9. Çözünürlük deneyi bilinmeyen maddeyi bulmanıza yardımcı oldu mu? 

Bilinmeyen bir başka bilinen bir madde gibi bir çözünürlüğe sahipse, aynı madde olması 

muhtemeldir. Çözünürlük deneyi maddenin ne olduğunu tahmin etmemize yardımcı oldu. 

 

10. Tuz ve Şekerin çözünürlükleri arasındaki, farklılıklar ve benzerlikler nelerdir? 

Sodyum ve klorür iyonları su molekülleri tarafından çevrilerek birbirlerinden ayrılır. Sükroz 

molekülleri aynı şekilde su molekülleri tarafından sarılır ancak ayırılma iyonik olmayıp 

moleküler şekildedir. Bir sükroz molekülü kuvvetli kovalent bağlarıyla bağlandığı için, 

atomlarına parçalanmaz. 

 

 

 


