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SUDA ÇÖZÜNEN SIVILAR 

GÖSTERİ 
1. Öğretmeniniz suya biraz gıda boyası damlattı.  

Gıda boyası su içerisinde çözündü mü?  

Evet, çözündü 

Çözündüğünü nasıl anladınız?  

Gıda boyasının (çözünen) su (çözücü) içerisinde 

dağılarak yayılması boyanın su içinde çözündüğünü 

göstermektedir. 

ETKİNLİK 

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

karakteristik özelliklerinin aynı olduğunu söyleyebilir miyiz? Neden?  

Her sıvı, suyla farklı şekilde etkileşime girmiştir. Bu nedenle her sıvının karakteristik 

özelliği farklıdır. 

ATOM VE MOLEKÜLLERİYLE AÇIKLAMA 

İzopropil alkol 
İzopropil alkol suda çözünür, çünkü izopropil 

alkol su gibi polar yapılıdır. Yani kısmi negatif 

ve kısmi pozitif yükleri mevcuttur. 

Mineral Yağ 

 

 

Mineral yağ suda çözünmez, çünkü yağ 

apolardır. Kısmi pozitif ve kısmi negatif 

yükler yoktur. 

Mısır Şurubundaki Glikoz 
 

Glikoz suda çözünür. Çünkü glikoz su gibi 

polar bir moleküldür. Kısmi pozitif ve kısmi 

negatif yüklere sahiptir. 
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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? 

Yağ apolardır ve sirke (CH3COOH) polardır. Bu nedenle sirke ve yağ birbirlerini çekmez 

ve çözünmez. 

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? 

Evet, Glikoz tablet polar bir moleküldür. Tükürük ve midede kolayca çözüneceği için 

çözünen tablet çabucak kana karışacaktır.  

 

DAHA FAZLASI 

5. Su ve alkol damlasını birleştirdiğinizde ne gözlemlediniz? 

Çeşitli cevaplar verilebilir. Ancak öğrenciler alkol ve su damlasının birleştiğinde titreyerek 

karışacağını not etmeliler. 

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

50 mL alkol ve 50 mL su karıştırıldığında toplam hacim 97 mL 

olur. Alkol ve su molekülleri arasında boşluklar olduğunu 

biliyorsunuz. Bu boşluklar sıvılar birbirine karıştığında 

moleküllerin birbirini çekmesine bağlı olarak tekrar 

düzenlenirler. Alkol molekülleri ve su birbirilerini çekerek daha 

sıkı bir yapı oluşturur bu nedenle hacim küçülür. 

 
 


