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ÇÖZÜNÜRLÜĞE SICAKLIĞIN ETKİSİ 
1. Suyun sıcaklığı Bonibondaki madde miktarını etkiler mi? 

Evet, suyun sıcaklığı Bonibondaki madde miktarını etkiler. Daha yüksek sıcaklıklarda daha 

çok şekerli yüzey çözünür. 

2. Grup arkadaşlarınızla bir deney tasarlayın. Değişkenlerin neler olduğunu yazın? Değişkenleri 

nasıl kontrol edersiniz? 

Her grup çeşitli cevaplar verebilir. Su miktarı, bonibonun kap içindeki konumu, zaman, kabın 

türü, bonibonun suya yerleştirilmesi vb.  

3. Değişkenlerde değiştirilmesi gereken tek değişken nedir? 

Değiştirilmesi gereken tek değişken suyun sıcaklığıdır. 

 

ETKİNLİK 

4. Sıcaklık çözünürlüğe etki eder mi?  

Sıcaklık çözünürlüğe daha fazla etki etmektedir. Oda sıcaklığındaki su ile sıcak su arasındaki 

çözünürlük, oda sıcaklığındaki su ile soğuk su arasındaki çözünürlükten daha fazla çözünürlüğe 

etki eder. 

Bunu nasıl anlarsınız?  

Yapılan deneyde sıcak suda çözünen renk daha fazla olmuş ve bonibon üzerindeki çikolata daha 

fazla görünmüştür. 

ATOM VE MOLEKÜLLERİYLE AÇIKLAMA 

5. Hareket eden su moleküllerinde oda sıcaklığındaki su, soğuk su ve sıcak sudaki farklılıkları 

nelerdir? 

Sıcak sudaki moleküller, oda sıcaklığındaki su ve soğuk su moleküllerine göre daha hızlı hareket 

etmektedir. Oda sıcaklığındaki su molekülleri ise soğuk su moleküllerine göre daha hızlı, sıcak 

su moleküllerine göre daha yavaş hareket etmektedir. 

6. Moleküler düzeyde, sizce neden sıcak sudaki şeker soğuk sudaki şekere göre daha iyi çözünür?  
Sıcak sudaki moleküller hızlı hareket ettiği için şeker molekülleriyle daha fazla etkileşime girer. 

Su molekülleri sükroz molekülleri arasındaki bağları zayıflatarak, moleküllerin birbirlerinden 

kolaylıkla ayrılmasını sağlar. Su molekülleri hızlı hareket ettiği için çözünme hızlı gerçekleşir. 

 

7. Sizce sıcak su, oda sıcaklığındaki su ve soğuk suda aynı anda çözünen madde miktarı arasında 

neden büyük farklılıklar vardır?   

Su içerisinde bulunan maddeler su ile etkileşim içindedir. Sıcak su molekülleri daha hızlı hareket 

ettiği için, maddeleri daha çabuk çözer. Soğuk su molekülleri daha yavaş hareket ettiği için 

maddeleri daha yavaş çözer. Bu nedenle sıcak su, oda sıcaklığındaki su ve soğu suda aynı anda 

çözünen madde miktarları farklıdır. 
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GÖSTERİ 

8. Öğretmeniniz soğuk ve sıcak suda tuz ve şeker çözünmesini gösteren bir gösteri deneyi yaptı. 

Bonibon deneyinde olduğu gibi sıcak suda daha çok şeker çözünmüştür. Peki, tuz soğuk suda mı 

yoksa sıcak suda mı daha çok çözünür? 

Sıcak suda çözünen tuz ile soğuk suda çözünen tuz arasında pek bir farklılık yoktur. 

Bunu nasıl anlarsınız? 

Yapılan deneyde bu anlaşılmaktadır. Sıcak sudaki şeker soğuk suya göre daha az görünecektir. 

Bunun anlamı sıcak suda şeker daha fazla çözünmüştür. Sıcak ve soğuk sudaki tuz miktarı 

karşılaştırıldığında, tuz miktarları arasında belirgin bir fark yoktur. Bu gösteriyor ki, sıcaklık 

şekerin çözünürlüğünü daha çok etkilemektedir 

9. Bu etkinlikte sıcaklığın tuzun ve şekerin çözünürlüğüne etkisi görünmektedir. Grafik bunu 

nasıl göstermektedir. Açıklayın. 

Grafikte suyun sıcaklığı yükseldikçe şekerin daha çok 

çözündüğü gösterilmiştir. Ayrıca suyun sıcaklığının 

yükselmesi tuzun çözünürlüğünü de arttırmıştır. Fakat 

şeker tuza göre daha çok çözünmüştür. 

10. 50 °C’de 100 mL suda ne kadar şeker çözünecektir? 

Yaklaşık 260 g şeker çözünecektir 

11. 50 °C’de 100 mL suda ne kadar tuz çözünecektir? 

Yaklaşık 37 g tuz çözünecektir 

DAHA FAZLASI 

12. Hangi sıcaklıkta sodyum klorür ve potasyum klorürün çözünürlüğü aynıdır?  

Yaklaşık 22 °C’de sodyum klorür ve potasyum klorürün sıcaklığı aynıdır. 

13. 0 °C’de hangi madde daha az çözünür?  

Potasyum klorür daha az çözünmüştür 

 

14. 0 °C’de hangi madde daha çok çözünür? 

Şeker daha çok çözünmüştür 

 

 

 

 


