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BÖLÜM 6 
DERS 8 ETKİNLİK SAYFASI CEVAP KÂĞIDI 

 

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?  

Yeşil renkteki indikatör çözeltisi kırmızı renge çeviren 

çözelti asittir. İndikatör çözeltisini mor yada mavi renge 

çeviren çözelti ise bazdır.  

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

Sitrik asit çözeltisi konsantrasyonu arttığında indikatör çözeltisi rengi yeşilden sarı, turuncu 

veya kırmızı döner 

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

Sitrik asit çözeltisi arttığından dolayı çözelti asidik olur ve pH değeri azalır. 

4. Sodyum Karbonat çözeltisi yoğunlaştıkça solüsyonunun rengi nasıl değişir? 

Sodyum karbonat çözeltisi konsantrasyonu arttığında indikatör çözeltisi rengi yeşilden mavi-

yeşil, mavi veya mora döner 

5. Sodyum Karbonat çözeltisinin konsantrasyonu arttıkça pH ölçeğindeki sayı nasıl değişir? 

Sodyum Karbonat çözeltisi arttığından dolayı çözelti bazik olur ve pH değeri artar.  

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

𝐎𝐇− iyonlarını oluşturur. 

 

Kimyasal eşitliğin ilk kısmında ne olmaktadır? 

Su molekülleri sürekli hareket eder ve birbirlerine çarparlar. Su moleküllerinden birinin 

hidrojen atomu bir protonunu diğer su molekülüne aktarır ve böylece bu hidrojen atomu o su 

molekülüne geçer. Bu olayda sadece pozitif yüklü proton hareket ederek paylaşılır.  

 

Neden bir tane negatif bir tane pozitif iyon oluşur? 

Bu olayda su molekülü fazladan proton aldığı için proton sayısı artar ve iyonun yükü pozitif 

(+) olur. Bu yeni form H_3 O^+ olarak ortaya çıkar. Diğer su molekülü bir proton verdiği 

için proton sayısı azalır ve iyonun yükü negatif (-) olur. Bu yeni form OH^- olarak ortaya 

çıkar. 
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7.  

Suya madde eklenmesiyle 𝐇𝟑𝐎
+ iyonlarının nasıl değiştiğinin açıklanması 

 

Madde 𝐇𝟑𝐎
+ iyon konsantrasyonu 

Asit 
Artar 

Baz 
Azalır 

Nötral 
Değişmez 

 

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

Asit döküldüğünde indikatör çözeltisi yeşilden kırmızıya döner. Baz asidik solüsyona 

döküldüğünde renk kırmızıdan doğal yeşile doğru değişir. 


