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ÇÖZÜNÜRLÜKTEKİ SICAKLIK DEĞİŞİMİ 

1. Sıcak ve soğuk kompreslerde su ve katı bir maddenin olduğunu gördünüz. Katı maddeyi 

büktüğünüzde sıcak ve soğuk kompreslerde ne gerçekleşmektedir? 
Katı madde büküldüğünde sıcak kompres çabucak ısınırken soğuk kompres çabucak 

soğuyacaktır. Çözünenin karakteristik özelliği ne kadar enerjinin ısı olarak salınıp 

salınmayacağını belirleyecektir. 

2. Öğretmeniniz sıcak kompresleri kesip açarak size içerisinde ne olduğunu gösterdi. Daha 

sonra her bir kompreste bulunan katı maddelerden bir miktar alarak su ile karıştırdı. 
 

Katı madde suda çözündüğünde ne oldu? 

  

Çözeltideki sıcaklık arttı 

mı yoksa azaldı mı? 

 

Olay endotermik mi 

yoksa ekzotermik mi? 

Soğuk kompres  

Azalır 

 

Endotermik 

Sıcak kompres  

Artar 

 

Ekzotermik 

 

3. Bu etkinlikte, su içerisine bir termometre yerleştirdikten sonra, sırasıyla potasyum klorür, 

kalsiyum klorür, sodyum karbonat ve sodyum bikarbonat ekledikten sonra çözeltinin 

ekzotermik mi yoksa endotermik mi olduğunu buluyoruz. 
 

Üç tane değişken yazın. Bu değişkenleri nasıl kontrol edersiniz? 

Değişkenler hakkında çeşitli cevaplar verilebilir. Çözünen miktarı, su (çözücü) miktarı, 

karıştırma metodu, zaman… 

 

Değişkenlerden sadece hangisi değiştirilmelidir? 

Değişkenlerden sadece çözünenler değiştirilmelidir.  

 

4. En çok endotermik hissedilen çözelti hangisidir? 

Potasyum klorür. 

 

5. En çok ekzotermik hissedilen çözelti hangisidir? 

Kalsiyum klorür. 
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6. Çözünürlük olayları boyunca oluşan enerji değişimi aşağıda ve bir sonraki sayfada 

gösterilmiştir. Her bir resmin altındaki soruyu cevaplayarak resmin üzerindeki başlık 

kısmına ekzotermik veya endotermik ifadelerini yazın. 

 

Başlık:________________Ekzotermik______________ 

 

 

 

 

 

 

Çözeltideki sıcaklık değişimini gösteren oklar hakkında bilgi veriniz. 

Su moleküllerinin bağlanması sonucu salınan enerji, bağ kopması sonucu alınan enerjiden daha 

fazla olduğu için olay ekzotermiktir.  

 

Başlık:________________Endotermik___________________ 

 

 

 

 

 

 

Çözeltideki sıcaklık değişimini gösteren oklar hakkında bilgi veriniz.  

Su moleküllerinin bağlanması sonucu salınan enerji, bağ kopması sonucu alınan enerjiden daha 

az olduğu için olay endotermiktir.  

DAHA FAZLASI 

7. El ısıtıcıları hakkında bir video izlediniz. İyon ve moleküller bir araya gelerek kristal 

yapıyı oluşturdu. Bağ yapma süreci boyunca kristalleşme oluşurken enerji alınır mı 

yoksa salınır mı? 

Kristalleşme oluşurken enerji salınır. Böylece sıcaklık artar.  

 

8. Sizce suda izopropil alkol çözündüğünde sıcaklık artışı neden gerçekleşmektedir?  

Alkol ve su molekülleri birbirlerine bağlandığında enerji salınımı gerçekleşir. Su molekülleri 

alkol moleküllerini koparıp çözdüğünde enerji alımı gerçekleşir. Bağlanma oluşurken 

salınan enerji, bağ koparılırken alınan enerjiden fazla olduğu için sıcaklık artışı gerçekleşir.  

 

Su moleküllerinin 

bağlanması sonucu enerji 

salınır. 

Bağ kırıldığında enerji 

kullanılır. 

Su moleküllerinin 

bağlanması sonucu enerji 

salınır. Bağ kırıldığında enerji 

kullanılır. 


