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İsim:……………………………. 
 
Tarih:…………………………… ETKİNLİK SAYFASI – BÖLÜM 6, DERS 8 

 

pH VE RENK DEĞİŞİMİ 
 

GÖSTERİ DENEYİ 
1. Öğretmeniniz iki bardağın her birine yeşil indikatör 

çözeltisi dökmüştür. Öğretmeninizin her fincana koyduğu 

madde hakkında ve indikatör renk değişimi ile ilgili ne 

söyleyebilirsiniz?  
 

 

 

 

 

 

 

DENEY İÇİN HAZIRLIK 

Her grup için malzemeler  

 2 şeffaf plastik bardak 

 3 damlalık 

 Maskeleme bandı ve işaretleyici kalem 

 Universal indikatör 

 Su 

 Dereceli silindir 

 Sodyum karbonat 

 Sitrik asit 

 2 düz diş kürdanı 

 

Uygulama 

Malzemeleri etiketleme 

1. Maskeleme bandı ve marker işaretleyici kalem kullanarak 

bardaklardan birine Sitrik asit çözeltisi diğerine Sodyum 

karbonat çözeltisi yazın 

2. Aynı şekilde maskeleme bandı ve marker kullanarak iki 

damlalığın birine Sitrik asit çözeltisi diğerine Sodyum 

karbonat çözeltisi yazın 
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Sitrik asit çözeltisi Hazırlama 

3. Sitrik asit etiketli bardağa bir dereceli silindir ile 5 mL su 

ekleyin 

4. Bir düz diş kürdanı kullanarak çok az miktarda sitrik asit alıp 

bardağa ekleyin. Yandaki şekilde gösterilmiştir. 

5. Sitrik asit eklendikten sonra asidin çözünmesi için bardağı 

çalkalayın 

 

 

 

Sodyum Karbonat çözeltisi Hazırlama 

6. Sodyum karbonat etiketli bardağa bir dereceli silindir ile 5 mL 

su ekleyin 

7. Bir düz diş kürdanı kullanarak çok az miktarda sodyum 

karbonat alıp bardağa ekleyin.  

8. Sodyum karbonat eklendikten sonra karbonatın çözünmesi 

için bardağı çalkalayın 

 

 

 

 

 

ETKİNLİK 

Araştırma sorusu 

Sitrik asit konsantrasyonu indikatör çözeltisi rengini nasıl etkiler? 

Her grup için malzemeler 

 İndikatör çözeltisi 

 pH metre kâğıdı 

 Sitrik asit çözeltisi 

 6 adet kürdan 

 Kuyulu plaka (tabak) 

 2 adet damlalık 
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Uygulama 

Sitrik asit çözeltisi 

1. Damlalıklardan birini kullanarak her altı kuyuya indikatör 

çözeltisini damlatın. pH kâğıdını plakaya yaklaştırın. 

2. İkinci plakadan başlayarak her bir kuyuya 1’er damla sitrik 

asit çözeltisi ekleyin. Bir kürdan kullanarak kuyudaki 

çözeltileri hafifçe karıştırın. 

3. pH kâğıdını kullanarak kuyulardaki renk değişimini 

inceleyin, kürdan sayısını, pH metredeki renk numarasını 

kaydedin.  

Daha yoğun sitrik asit çözeltisinin test edilmesi 

4. Sitrik asit bardağına başka bir kurdan ile sitrik asit ilave edin. 

Sitrik asit çözülünceye kadar hafifçe çalkalayın. 

5. Üçüncü kuyuya konsantresi en fazla olan sitrik asit 

çözeltisinden 1 damla damlatın. Çözeltiyi temiz bir 

kürdan ile yavaşça karıştırın. 

6. Çözeltinin rengini kontrol çözeltisiyle ve pH Renk 

kâğıdıyla karşılaştırın. İndikatör rengini, eklenen sitrik 

asit (kürdan) sayısını ve üçüncü kuyudaki pH sayısını 

kaydedin. 

7. Son üç kuyuda kaç farklı renk değişimin 

görülebileceğini görmek için sitrik asit eklemeye 

devam edin.  

 

 

Farklı Konsantrelerdeki Sitrik Asidin pH ve Renk değişimi 

Kuyu Rengi 

5 mL suda 

kullanılan sitrik asit 

kürdan sayısı 
Renk pH 

1 0   

2 1   

3 2   

4 3   

5 4   

6 5   
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2. Sitrik asit çözeltisi yoğunlaştıkça indikatör çözeltisinin rengi nasıl değişir? 

 

 

 

 

 

 

3. Sitrik asit çözeltisinin konsantrasyonu arttıkça pH ölçeğindeki sayı nasıl değişir? 

 

 

 

 

 

Araştırma sorusu 

Sodyum karbonat konsantrasyonu indikatör çözeltisi rengini nasıl etkiler? 

Her grup için malzemeler 

 İndikatör çözeltisi 

 pH metre kâğıdı 

 Sodyum karbonat çözeltisi 

 6 adet kürdan 

 Kuyulu plaka (tabak) 

 2 adet damlalık 

Uygulama 

Sodyum Karbonat çözeltisi 

1. Damlalıklardan birini kullanarak her altı kuyuya indikatör 

çözeltisini damlatın. pH kâğıdını plakaya yaklaştırın. 

2. İkinci plakadan başlayarak her bir kuyuya 1’er damla 

sodyum karbonat çözeltisi ekleyin. Bir kürdan kullanarak 

kuyudaki çözeltileri hafifçe karıştırın. 

3. pH kâğıdını kullanarak kuyulardaki renk değişimini 

inceleyin, kürdan sayısını, pH metredeki renk numarasını 

kaydedin.  
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Daha yoğun sodyum karbonat çözeltisinin test edilmesi 

4. Sodyum karbonat bardağına başka bir kurdan ile sitrik asit ilave 

edin. Sodyum karbonat çözülünceye kadar hafifçe çalkalayın. 

5. Üçüncü kuyuya konsantresi en fazla olan sitrik asit çözeltisinden 

1 damla damlatın. Çözeltiyi temiz bir kürdan ile yavaşça 

karıştırın. 

6. Çözeltinin rengini kontrol çözeltisiyle ve pH Renk kâğıdıyla 

karşılaştırın. İndikatör rengini, eklenen sodyum karbonat 

(kürdan) sayısını ve üçüncü kuyudaki pH sayısını kaydedin. 

7. Son üç kuyuda kaç farklı renk değişimin görülebileceğini görmek için sodyum karbonat 

eklemeye devam edin.  

Farklı Konsantrelerdeki Sitrik Asidin pH ve Renk değişimi 

Kuyu Rengi 

5 mL suda 

kullanılan sitrik asit 

kürdan sayısı 
Renk pH 

1 0   

2 1   

3 2   

4 3   

5 4   

6 5   

 

4. Sodyum Karbonat çözeltisi yoğunlaştıkça solüsyonunun rengi nasıl değişir? 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sodyum Karbonat çözeltisinin konsantrasyonu arttıkça pH ölçeğindeki sayı nasıl değişir? 
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ATOM VE MOLEKÜLLERİYLE AÇIKLAMA 

6. Su molekülünün kimyasal formülü 𝐇𝟐𝐎’dur. Bazen iki molekül birbirine çarparak 𝐇𝟑𝐎
+ ve 

𝐎𝐇− iyonlarını oluşturur. 

 
 

Kimyasal eşitliğin ilk kısmında ne olmaktadır? 

 

 

 

 

 

 

 

Neden bir tane negatif bir tane pozitif iyon oluşur? 

 

 

 

 

 

 

 

7. PH ölçeği, bir çözeltideki 𝐇𝟑𝐎
+iyonlarının konsantrasyonunun bir ölçümüdür. Aşağıdaki 

tabloya “artar”, “azalır” veya “sabit” kelimelerini kullanarak sudaki 𝐇𝟑𝐎
+iyonlarının 

farklılığını açıklayın. 

Suya madde eklenmesiyle 𝐇𝟑𝐎
+ iyonlarının nasıl değiştiğinin açıklanması 

 

Madde 𝐇𝟑𝐎
+ iyon konsantrasyonu 

Asit 
 

Baz 
 

Nötral 
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DAHA FAZLASI 

Araştırma sorusu 

Sizce aynı miktar asit ve baz çözeltisinden indikatör çözeltisine döktüğümüzde renk nasıl değişir? 

Her grup için malzemeler 

 İndikatör çözeltisi 

 pH metre kâğıdı 

 Sitrik asit çözeltisi 

 Sodyum karbonat çözeltisi 

Uygulama  

1. İndikatör çözeltisine az miktarda sitrik asit 

çözeltisi dökün. Hafifçe çalkalayın ve İndikatör 

pH renk Kart ile karşılaştırın. 

2. Şimdi asitli indikatör çözeltisine bir miktar 

sodyum karbonat çözeltisi dökün. Hafifçe 

çalkalayın ve İndikatör pH renk Kart ile 

karşılaştırın. 

3. Çözeltiler bitene kadar birbirine karıştırmaya devam edin.  

 

8. Yeşil indikatör çözeltisine önce asit sonra baz çözeltisini döktüğünüzde ne gözlemlediniz? 


