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İsim:……………………………. 
 
Tarih:…………………………… ETKİNLİK SAYFASI – BÖLÜM 6, DERS 10 

KARBONDİOKSİDİN ASİDİK ÇÖZELTİ YAPMASI 
 

GÖSTERİ DENEYİ 

1. Öğretmeniniz indikatör çözeltisinin rengi değişene 

kadar çözeltiye bir pipet yardımıyla üfleyecektir. 

İndikatör çözeltisi asidik midir yoksa bazik midir? 

 

 

 

2. Öğretmeninizin nefesinde nasıl bir kimyasal bu renk 

değişimine neden olmuştur? 

 

 

 

 

 

 

ETKİNLİK 

Araştırma sorusu 

İndikatör çözeltisindeki pH’ın renk değişimini karbonatlı sudaki karbondioksit mi değiştirmektedir?  

Her grup için malzemeler 

 İndikatör çözeltisi 

 Su 

 Karbonatlı su (soda)  

 1 geniş şeffaf plastik bardak 

 2 uzun şeffaf plastik bardak 

 Dereceli silindir 

 pH kartı 

Uygulama  

1. İki küçük plastik bardağa 30 mL indikatör 

çözeltisinden ölçerek doldurun. 

2. Geniş plastik bardaklardan birine 25 mL su ve diğer 

bardağa 25 mL Karbonatlı su doldurun. 
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3. Resimdeki gibi geniş bardaklara küçük bardakları 

yerleştirin. 

4. İki uzun bardağı ters çevirerek geniş bardakların ağzını 

kapatın. 

5. Elinizle bardakları tutarak yavaşça çalkalayın. İndikatör 

çözeltilerinde herhangi bir renk değişimin olup 

olmadığını gözlemleyin. 

6. pH renk kartını indikatör çözeltisiyle karşılaştırın, çözelti asidik mi bazik mi yoksa nötral mi 

olduğunu not alın. 

 

Her bardakta gerçekleşen renk değişimi 

Su Karbonatlı su 

  

 
 

3. İndikatörün pH renk değişimi hakkında ne söyleyebilirsiniz? Asidik midir yoksa Bazik 

midir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Karbonatlı su indikatör çözeltisine karışmamasına rağmen neden indikatör çözeltisinin 

rengini değiştirmiştir?  
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ETKİNLİK 

Araştırma sorusu 

Karbondioksit gazı karbonat ve sirke reaksiyonu sonucu oluşacak mı?  

Her grup için malzemeler 

 İndikatör çözeltisi 

 pH kartı 

 Su 

 Karbonat (Geniş Şeffaf bir bardakta) 

 Sirke 

 2 küçük şeffaf plastik bardak 

 1 geniş şeffaf plastik bardak 

 2 uzun şeffaf plastik bardak 

 Dereceli silindir 

Uygulama  

1. İki küçük plastik bardağa 30 mL indikatör çözeltisinden 

ölçerek doldurun. 

2. Geniş plastik bardaklardan birine hiçbir şey koymayın 

ve diğer bardağa 25 mL karbonat ve sirke doldurun. 

3. Resimdeki gibi geniş bardaklara küçük bardakları 

yerleştirin. 

4. İki uzun bardağı ters çevirerek geniş bardakların ağzını 

kapatın. 

5. Elinizle bardakları tutarak yavaşça çalkalayın. İndikatör 

çözeltilerinde herhangi bir renk değişimin olup 

olmadığını gözlemleyin 

6. pH renk kartını indikatör çözeltisiyle karşılaştırın. 

7. Çözelti asidik mi bazik mi yoksa nötral mi olduğunu not 

alın. 

 

Her bardakta gerçekleşen renk değişimi 

Su Sirke + karbonat reaksiyonu 
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Asidik çözeltinin nötral yapılması 

8. Renk değiştirmemiş geniş bardaktan küçük bardağı uzaklaştırın. 

9. Renk değiştiren diğer bardaktaki indikatör çözeltisine çok az miktarda karbonat ekleyin. 

Yavaşça çalkalayın. 

10. Kontrol çözeltisiyle indikatör çözeltisinin rengini karşılaştırın.  

 

5. Diğer bardakta neden renk değişimi gerçekleşmemiştir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Renk değişimi bize pH hakkında nasıl bir bilgi verir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Asidik indikatör çözeltisini nötral yapmak için ne eklenmelidir? 
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ATOM VE MOLEKÜLLERİYLE AÇIKLAMA 

8. Havada belirli gazlar bulutlardaki su buharıyla tepkimeye girerek asidik yağmurları 

oluşturur. Bu yağmurlara “asit yağmurları” adı verilir. Ancak her asit yağmuru kirli ve 

zararlı değildir. Bunun nedeni yağmur içerisindeki asidin çok zayıf olmasıdır. Yukarıdaki 

bilgileri kullanarak aşağıdaki tepkimeyi açıklayınız. 

 

 

 

Su           Karbon dioksit               Karboksil asit 
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DAHA FAZLASI 

Araştırma sorusu 

Alka-Seltzer tabletini indikatör çözeltisine attığımızda pH ve renk değişimi nasıl olacaktır? 

Her grup için malzemeler 

 İndikatör çözeltisi 

 Su 

 Alka-Seltzer Tablet 

 Dereceli silindir 

 Kilitlenebilir plastik torba 

Uygulama  

1. 20 mL indikatör çözeltilerini kilitlenebilir torbaya dökün 

2. Öğretmeniniz Alka-Seltzer tabletini torbaya koyacaktır. 

 

9. Öğretmeniniz Alka-Seltzer tabletini indikatör çözeltisine attığında torba neden şişmiştir? 

Renk değişimi  

Başlangıçta  

Ortada  

Sonda  

 

10. İndikatör çözeltisinde oluşan değişiklikler hakkında ne söyleyebilirsiniz? 


