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İsim:……………………………. 
 
Tarih:…………………………… ETKİNLİK SAYFASI – BÖLÜM 6, DERS 9 

ASİT VE BAZ NÖTRALİZASYONU 
 

GÖSTERİ DENEYİ 

1. Öğretmeniniz asit çözeltisini nötral yapmak için 

damla damla baz ekliyor. Çözeltinin nötrale 

yaklaştığını nasıl anlarsınız? 

 

 

 

 

 

 

DENEY İÇİN HAZIRLIK 

Her grup için malzemeler  

 Sodyum karbonat 

 Sitrik asit 

 Universal indikatör 

 Su 

 3 Şeffaf plastik bardak 

 Dereceli silindir 

 Diş kürdanı 

 2 adet damlalık 

 Maskeleme bandı ve işaretleyici kalem (marker) 

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 çözeltisini nötral yapmak için kaç damla sodyum karbonat çözeltisi eklenmelidir? 

Her grup için malzemeler 

 İndikatör çözeltisi 

 Sodyum karbonat çözeltisi 

 Sitrik asit çözeltisi 

 6 adet kürdan 

 Kuyulu plaka (tabak) 

 3 adet damlalık 

Uygulama 

1. Damlalıklardan birini kullanarak iki kuyuya indikatör çözeltisini damlatın. İlk kuyuya 

indikatör çözeltisinden başka bir çözelti damlatmayın. İlk kuyu kontrol kuyusu olacaktır. 

2. İkinci plakadan başlayarak her bir kuyuya 3 damla sitrik asit çözeltisi ekleyin. Bir kürdan 

kullanarak kuyudaki çözeltileri hafifçe karıştırın. Eğer çözelti kırmızı renkli olmamışsa 

biraz daha sitrik asit damlatın. 
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3. Sitrik asit eklediğimiz ikinci kuyuya bir tek tek 

sodyum karbonat çözeltisi ekleyin. Her damladan 

sonra farklı diş kürdanları kullanarak kuyudaki 

çözeltileri karıştırın.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. İndikatör çözeltisine damlatılan her bir sodyum karbonat çözeltisi asidik özelliği azaltır mı 

yoksa arttırır mı?  

  

Sitrik asit çözeltisini nötral yapmak için eklenen Sodyum karbonat çözeltisi 

Asit çözeltisi 
İndikatör çözeltisine damlatılan 

sitrik asit sayısı 

Sitrik asit çözeltisini nötral 

yapmak için damlatılan 

sodyum karbonat çözeltisi 

İlk asit çözeltisi 3 damla  

Konsantrasyonu 

artırılmış asit çözeltisi 
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ATOM VE MOLEKÜLLERİYLE AÇIKLAMA 

3. Bir asidi nötral yapmak için baz kullanıldığında 𝑯𝟑𝑶
+ iyonundaki protonlara ne olur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nötral olmuş bir çözeltideki 𝑯𝟑𝑶
+ ve 𝑶𝑯− iyon konsantrasyonları hakkında ne 

söyleyebilirsiniz? 

 

 

 

 

 

ETKİNLİK 

Araştırma sorusu 

Konsantrasyonu arttırılmış sitrik asit çözeltisini nötral yapmak için ne kadar sodyum karbonat 

damlatılır? 

Her grup için malzemeler 

 Sitrik asit 

 Sitrik asit çözeltisi 

 Sodyum karbonat çözeltisi 

 İndikatör çözeltisi 

 2 adet diş kürdanı 

 3 adet damlalık 

 Kuyulu plaka 

Uygulama  

Nötral asit baz çözeltisi 

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

Sitrik asit çözülünceye kadar hafifçe çalkalayın. Böylece 

daha yoğun sitrik asit çözeltisi elde edilmiş olur. 
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2. Kuyulu plakaya indikatör çözeltisi ekleyin. 

3. İndikatör çözeltisine yoğunluğu arttırılmış sitrik asit 

çözeltisinden 3 damla ekleyin ve bir kürdan ile karıştırın.  

4. Asit çözeltisine tek tek sodyum karbonat çözeltisi ekleyin. 

Her bir damladan sonra bir kürdan ile çözeltiyi karıştırın. 

Eklediğiniz damla sayısını not alıp kaydedin.  

 

5. Sizce daha yoğun sitrik asit çözeltisini nötral yapmak için ne kadar sodyum karbonat çözeltisi 

eklenmelidir?  

 

 

 

 

 

6. Animasyona göre neden daha fazla sodyum karbonat kullanılmaktadır? 

 

 

 

 

 

DAHA FAZLASI 

Araştırma Sorusu 

Solüsyon A mı yoksa Solüsyon B mi daha derişik? 

Her grup için malzemeler 

 İndikatör çözeltisi 

 Sitrik asit çözeltisi 

 Solüsyon A 

 Solüsyon B 

 En az 6 diş kürdanı 

 Kuyulu plaka 

 3 adet damlalık 
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Uygulama  

1. Kuyulu plakanın üç kuyusuna indikatör çözeltisi ekleyin 

2. İlk kuyu kontrol kuyusu olacağı için ikinci kuyudan 

başlayarak 2 damla Solüsyon A’dan damlatın 

3. Aynı şekilde üçüncü kuyuya Solüsyon B’den damlatın 

4. Solüsyon A’yı nötral yapmak için damlatılan sitrik asit 

sayısını yazın. 

5. Solüsyon B’yı nötral yapmak için damlatılan sitrik asit 

sayısını yazın. 

 

 

 

 

 

 

 

6.  

 

 

 

7. Hangi çözelti daha derişik? Nerden anladınız? 

 

 

 

 

 

 

8. Antasitler insanların karnındaki asit kendilerine rahatsızlık verdiği zaman verilen ilaçlardır. 

Bir reklam, ilacın asit hazımsızlığı ve ekşi mide için rahatlama sağladığını söylüyor. Sizce 

ilaçta ne tür bir kimyasal vardır? 

 

 

 

  

Hangi çözelti daha derişik? 

Çözeltisi 
İndikatör çözeltisine damlatılan 

solüsyon sayısı 

Solüsyon çözeltisini nötral 

yapmak için damlatılan 

sitrik asit çözeltisi sayısı 

Solüsyon A 2 damla  

Solüsyon B 2 damla  


