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BÖLÜM 6 
DERS 10 ETKİNLİK SAYFASI CEVAP KÂĞIDI 

 

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? 

Renk değişimi çözeltinin daha çok asidik olduğunu 

göstermektedir.  

 

2. Öğretmeninizin nefesinde nasıl bir kimyasal bu renk 

değişimine neden olmuştur? 

CO₂ molekülleri ve H₂O molekülleri arasında 

kimyasal reaksiyon oluşmakta ve Suda Karbonik asit 

(H₂COᴣ) olarak adlandırılan asidik çözelti 

oluşmaktadır. 

 

Her bardakta gerçekleşen renk değişimi 

Su Karbonatlı su 

 

Değişim yok 

 

Sarımsı-yeşilimsi 

 
 

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

midir? 

pH renk değişimi sarı renk olmuştur. İndikatör çözeltisi asidiktir.  

4. Karbonatlı su indikatör çözeltisine karışmamasına rağmen neden indikatör çözeltisinin 

rengini değiştirmiştir?  

Su içerisinde karbondioksit gazı, serbest kalarak üst kısımdaki bardak içerisine dolmuş ve 

indikatör çözeltisine hareket etmeye başlamıştır. İndikatör çözeltisindeki su molekülleriyle 

reaksiyona girmiş ve karbonik asit formunu almıştır. Bu nedenle indikatör çözeltisinin 

rengi sarı olarak değişmiştir.  

Her bardakta gerçekleşen renk değişimi 

Su Sirke + karbonat reaksiyonu 

 

Değişim yok 

 

Sarı 
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5. Diğer bardakta neden renk değişimi gerçekleşmemiştir? 

Renk değişimi indikatörün bir kimyasal ile etkileşime girmesi sonucu gerçekleşmektedir. 

Buda ürünlerde oluşan karbondioksittir. Bu bardakta karbondioksit oluşmamış ve 

indikatör çözeltisiyle etkileşime girmemiştir. Bu nedenle renk değişimi gerçekleşmemiştir. 

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

Renk değişimi pH hakkında çözeltinin asidik mi yoksa bazik mi olduğu konusunda bize 

bilgi verir. Renk değiştiren indikatör çözeltisi asidik özelliktedir.  

7. Asidik indikatör çözeltisini nötral yapmak için ne eklenmelidir? 

İndikatör çözeltisi asidik ise bu çözeltiyi nötral yapmak için bazik bir çözelti eklenmelidir. 

Öğrencilere karbonatın bazik özellikte bir madde olduğunu söyleyin. 

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. 

Karbondioksit su ile yaptığı reaksiyonda karbonik asit oluşturur. Karbonik asit zayıf bir 

asittir. Bu nedenle normal koşullar altında oluşan yağmurların pH değeri 5,6’dır. 

 

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

Alka-Seltzer tableti sitrik asit ve sodyum bi karbonattan oluşmaktadır torbaya atılmasıyla 

karbondioksit gazı oluşmaktadır. Bu nedenle torba şişmektedir. 

Renk değişimi  

Başlangıçta Kırmızı 

Ortada Turuncu-Sarı 

Sonda Yeşil 

 

10. İndikatör çözeltisinde oluşan değişiklikler hakkında ne söyleyebilirsiniz? 

Başlangıçta; oluşan kırmızı renk değişikliği çözeltinin asidik olduğunu göstermektedir. 

Ortada; oluşan turuncu ve sarı renk değişikliği çözeltinin daha az asidik olduğunu 

göstermektedir.  

Sonda; oluşan yeşil renk değişikliği çözeltinin nötral olduğunu göstermektedir. 


