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SUDA ÇÖZÜNEN SIVILAR 

GÖSTERİ 

1. Öğretmeniniz suya biraz gıda boyası damlattı.  

Gıda boyası su içerisinde çözündü mü?  

 

 

 

Çözündüğünü nasıl anladınız?  

 

 

ETKİNLİK 

Araştırma Sorusu 

İzopropil alkol, mineral yağ ve mısır yağı suda çözünür mü? 

Her grup için malzemeler 

1. Küçük bardaklarda İzopropil alkol (70% veya daha fazla)  

2. Su 

3. Küçük bardaklarda mineral yağ 

4. Küçük bardaklarda mısır şurubu 

5. 3 şeffaf plastik bardak 

6. Maskeleme bandı 

7. İşaretleyici kalem (marker)  

8. 3 pipet veya dondurma çubuğu 

Uygulama 

1. 3 şeffaf bardağa alkol, yağ ve şurup diye yazın 

2. İşaretlediğiniz bardaklara yarısına kadar su doldurun 

3. Alkol yazdığınız bardağa yavaşça alkol damlatın 

4. Karıştırmayın, alkolün çözünmesini izleyin ve sonuçları tabloya kaydedin.  

5. Yaklaşık 10 saniye sonra, alkol çözeltisini karıştırarak gözlemleyin. 

6. Bu uygulamayı mineral yağ ve mısır şurubu için de tekrarlayın. 

İsim:……………………………. 

Tarih:…………………………… 
ETKİNLİK SAYFASI – BÖLÜM 5, DERS 7 
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Alkol, Yağ ve Mısır Şurubunun sudaki çözünürlüğü 

SIVI 
Suya sıvıları ilk 

damlattığınızda nasıl 

davrandılar? 

Sıvıları suda 

karıştırdığınızda çözündü 

mü? 

Sıvıların suda çözünüp 

çözünmediğini nasıl 

anlarsınız? 

İzopropil alkol 

   

Mineral yağ 

   

Mısır Şurubu 

   

 

2. İzopropil alkol, mineral yağ ve mısır şurubunun sudaki çözünürlüğüne bakarak sıvıların 

karakteristik özelliklerinin aynı olduğunu söyleyebilir miyiz? Neden?  
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ATOM VE MOLEKÜLLERİYLE AÇIKLAMA 

İzopropil alkol, mineral yağ ve mısır şurubunun molekül yapılarına bakarak,  suda neden çözünüp 

çözünmediğini açıklayın.  

İzopropil alkol 
 

Mineral Yağ 

 

 

Mısır Şurubundaki Glikoz 
 

 

3. Bir çoban salatasının üzerine zeytinyağı ve sirke döküp salatayı karıştırdığımızda, salata 

üzerindeki sıvılar birbirleriyle etkileşime girecektir.  Fakat bu iki sıvı birbirlerine 

karışmayıp, birbirlerinden ayrı duracaktır.  Moleküller ve çözünürlük hakkında 

bildiklerinizi kullanarak neden salata üzerindeki yağın ve sirkenin birbirleriyle 

çözünmediğini açıklayın? 
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4. Diyabetli yani şeker hastalıklı bazı insanların kandaki şeker seviyesi düşük olabilir. Onlar 

glikoz tabletleri alarak bu problemi gidermeye çalışırlar. Sizce bir kişi bir tablet yuttuğunda, 

kandaki şeker oranı çabucak artar mı? Neden artar veya neden artmaz? 

 

 

 

 

 

DAHA FAZLASI 

Araştırma sorusu 

Alkol ve su damlası birleştirilirse ne olur?  

Her grup için malzemeler 

9. Su (mavi renkte) 

10. İzopropil alkol (70% veya daha fazla) sarı renkte 

11. Yağlı kâğıt ile kaplanmış font kartonu 

12. 2 damlalık 

13. Diş kürdanı veya dondurma çubuğu 

Uygulama 

1. Damlalık kullanarak mavi sudan 5 damla font kartonuna damlatın. 

2. Başka bir damlalık kullanarak sarı alkolden 5 damla aynı font kartonuna damlatın, 

fakat sıvılar birbirine temas etmemelidir.   

3. Bir diş kürdanı kullanarak mavi suyu sarı alkole doğru taşıyın. Damlaları 

dokundurduğunuzda, kürdanı uzaklaştırın. 

4. Su ve alkolü gözlemleyin.  
 

5. Su ve alkol damlasını birleştirdiğinizde ne gözlemlediniz? 

 

 

 

 

 

6. Öğretmeniniz 50 mL izopropil alkol ve 50 mL suyu karıştırıyor. 
Toplam hacimde şaşırtıcı olan şey nedir? 

  

 


