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7. SINIF  

KĠMYA DENEYLERĠ 

 

DENEY NO  : 1 

DENEYĠN ADI : ELEMENT KARTLARI 

DENEYĠN AMACI : Periyodik cetveli okuyup anlayabilmek, periyodik cetveldeki 

elementlerin simge ve sembollerini kavrayabilmek, periyodik cetveldeki periyot ve grup 

kavramlarını öğrenerek bu periyot ve grupların özelliklerini kavrayabilmek, element kartları 

hazırlayarak elementlerin özelliklerini kavrayabilmek. 

KULLANILAN MALZEMELER : Periyodik cetvel, karton mukavva, makas, cetvel, 

bilgisayar yada diğer teknoloji aletleri. 

DENEYĠN YAPILIġI, ANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

1. Öğrencilere periyodik cetvel tanıtılır. 

2. Periyodik cetvelin geçmiĢten günümüze geliĢimi anlatılır. Periyodik cetvelde yer alan 

elementlerin sembollerle gösterildiği anlatılır. 

3. Periyodik cetvelde yer alan elementlerin sembolleri ve özellikleri anlatılır. 

4. Periyodik cetvelde yer alan periyot ve gruplar tanıtılır. Bu periyot ve grupların özellikleri 

anlatılır. 

5. Örnek elementler seçilerek bu elementlerin özellikleri anlatılır. 

6. Bir element örnek alınarak element kartı hazırlanır ve bu karta benzer kartların öğrenciler 

tarafından hazırlanması istenir. 

7. Kar kristalleri hazırlanarak öğrencilerin hazırlamıĢ olduğu kartlar bunlara takılır ve sınıf 

(veya laboratuarın) uygun yerine asılır.  

 

     

ġekil 1.1.    ġekil 1.2.   ġekil 1.3. 
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ÖRNEK KART 

Adım: GümüĢ 

Simgem: Ag 

Atom numaram: 47 

Kütle numaram: 108 

Periyodik cetvelde 5. periyot 1B grubundayım 

Özelliklerim: 

GeçiĢ metaliyim 

Çok eskiden beri bilinmekteyim 

Elementler içinde ısı ve elektriği en iyi ileten benim 

Parlak görünüĢlü ve katıyım 

Mıknatıs tarafından çekilmem 

Çoğu maddeyle etkileĢmem (tepkimeye girmem) 

Para ve mücevher yapımında kullanılırım 

 

Kartları hazırlanması istenilen elementler 

H,   Li,   Na,   K,  Mg,  Ca,   Mn,   Fe,    Co,    Ni,   Pt,  Cu,  Ag,  Au,  Zn,  Hg,  Al,  C,  B,  Sn,  

N,  O,    F,   He,    Ne,    Cl,     Br,    Rn   

 

DEĞERLENDĠRME SORULARI: 

1. Periyodik cetvelde elementler neden sembollerle gösterilmiĢtir? 

2. Periyodik cetvelde elementler sembollerle gösterilmeseydi insanlarla kimyasal maddeler 

arasındaki iletiĢim nasıl sağlanırdı? 

3. Periyot ve grup ne demektir, elementler bu periyot ve gruplara yerleĢtirilirken hangi 

özellikleri dikkate alınmıĢtır? 

4. Element ne demektir açıklayınız? 

5. Günümüzde bilinen element sayısı kaçtır, bunların kaç tanesi doğal kaç tanesi yapay 

elementtir? 

6. Metal, ametal ve soy gaz ( asal gaz ) kelimelerini açıklayınız? 
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DENEY NO  : 2 

DENEYĠN ADI : BEN KĠMĠM? 

DENEYĠN AMACI : Kimyasal maddeleri tanıyabilmek için onların sembollerinden 

yararlanırız. Sembollerle gösterilen kimyasal maddelere element denir. Elementlerin 

sembollerinden ve periyodik cetvelden yararlanarak o elementin özelliklerinin kalıcı bir Ģekilde 

öğrenilmesi amaçlanmaktadır. 

KULLANILAN MALZEMELER : Periyodik cetvel, karton mukavva, makas, cetvel, 

Bilgisayar yada diğer teknoloji aletleri. 

DENEYĠN YAPILIġI, ANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

1. Öğrencilere periyodik cetvel tanıtılır. 

2. Periyodik cetvelde yer alan elementlerin sembolleri ve özellikleri anlatılır. 

3. Periyodik cetvelde yer alan periyot ve gruplar tanıtılır. Bu periyot ve grupların özellikleri 

anlatılır. 

4. Örnek elementler seçilerek bu elementlerin özellikleri anlatılır. 

5. Bir element örnek alınarak elementin özelliklerini belirten bir kart hazırlanır ve elementin 

özellikleri söylenerek elementin ismini bulmaları istenir. 

6. Örnek ben kimim kartına uygun formatta kartlar hazırlamaları istenir, bu kartları hazırlarken 

nelere dikkat etmeleri gerektiği söylenir, nasıl hazırlayacakları tarif edilir. 

7. Kar kristalleri hazırlanarak öğrencilerin hazırlamıĢ olduğu kartlar bunlara takılır ve sınıf 

(veya laboratuarın) uygun yerine asılır.  

 

Ben Kimim? 

Atom numaram: 10 

Kütle numaram: 20 

Yerim; Periyodik cetvelde 2. periyot 8A grubundayım 

Simgem: Ne 

Özelliklerim ve 

kullanım alanlarım: 

 

Oda koĢullarında gaz halindeyim  

Çok eskiden beri bilinmekteyim 

Soy (asal) gazım 

Kendimi çok beğenirim bu yüzden hiçbir maddeyle etkileĢmem 

yani tepkimeye girmem 

Gaz olduğum için mıknatıs tarafından çekilmem 

Hiçbir maddeyle tepkimeye girmediğimiz için bizim ailemize soy 

gazlar ( kendini beğenmiĢ gazlar) derler 

Bizim ailemiz çok kararlıdır bu yüzden bütün maddeler bize 

benzemeye çalıĢırlar. 

 

 



 4 

DEĞERLENDĠRME SORULARI: 

1. Periyodik cetvelde elementler neden sembollerle gösterilmiĢtir? 

2. Periyodik cetvelde kaç tane periyod kaç tane grup vardır? 

3. Element ne demektir açıklayınız? 

4. Atom numarası, kütle numarası, proton, nötron ve elektron kavramlarını açıklayınız?  

5. Günümüzde bilinen element sayısı kaçtır, bunların kaç tanesi doğal kaç tanesi yapay 

elementtir? 
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DENEY NO  : 3 

DENEYĠN ADI : MADDENĠN TANECĠKLĠ YAPISI VE ATOM-MOLEKÜL MODELLERĠ 

DENEYĠN AMACI : Çok sayıda atom ve molekül içeren maddelere bakarak, saf madde ve  

karışım kavramlarını atom ve molekül düzeyinde fark ettirmek amaçlanmıĢtır. 

KULLANILAN MALZEMELER : Model resimleri ve değerlendirme formları. 

DENEYĠN YAPILIġI, ANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

1. Öğrencilere “Saf maddelere örnekler verebilir misiniz?”, “Saf maddelerin özellikleri 

nelerdir?”, “KarıĢımlar nasıl oluĢur?”, “KarıĢımlara örnekler verebilir misiniz?” ve 

“KarıĢımların özellikler nelerdir?” gibi sorular sorularak hazır bulunuĢlukları ölçülür. 

2. Daha sonra gruplara ayrılan öğrencilere atom modelleri resimleri dağıtılır. Gruplardan 

resimlerdeki modellerin arasındaki farkları tartıĢarak belirlemeleri istenir. 

3. “Verilen resimler saf maddelere mi karıĢım maddelere mi aittir?”, “Saf maddenin atom 

modeli sizce nasıl olmalıdır?”, “KarıĢım maddelerin atom modeli sizce nasıl olmalıdır?”  

soruları tartıĢmaya açılır. Öğrencilere, araĢtırılacak konunun “Saf ve karıĢım hâldeki 

maddelerin atom ve moleküllerinin düzeni” olduğu belirtilir. Öğrencilerden bu konu 

hakkında bildiklerini ve öğrenmek istediklerini dağıtılan sayfalarda “Ne Biliyorum?” ve “Ne 

Öğrenmek Ġstiyorum?” bölümlerinde belirtmeleri istenir. 

4. Gruplara saf maddelere ait atom modelleri resimleri dağıtılır. Öğrencilerden modelleri 

incelemeleri istenir. Grupların belirledikleri özellikler tahtaya yazılır. “Atom veya 

moleküllerin modeldeki düzeni nasıldır?”, “Yapılarda diğer atomlara benzemeyen atomlar 

var mıdır”, “Her model tek bir maddeyi mi birkaç maddeyi mi gösterir?” soruları sorularak, 

resimlerdeki maddelerin saf maddelere ait modeller olduğu sonucuna ulaĢtıracak bir tartıĢma 

açılır. 

5. Gruplara bu defa karıĢık atom modelleri resimleri dağıtılır. Gruplardan modelleri 

incelemeleri, önceki modellerle karĢılaĢtırmaları istenir. Verilen bu resimlerdeki maddelerin 

saf mı karıĢım mı olduğunu belirlemeleri istenir. Gruplardan, dağıtılan bütün atom ve 

molekül modellerinin resimlerini keserek bunları saf -karıĢım madde olarak sınıflandırmaları 

ve bir posterde göstermeleri istenir. 

6. Gruplardan, saf madde modellerine ait resimleri tekrar incelemeleri istenir. Öğretmen bu 

aĢamada yapılardaki atom ve molekül düzeninin homojen olduğunu vurgular. Daha sonra 

gruplar, karıĢım madde modellerine ait resimleri tekrar inceler. Öğretmen bu aĢamada 

yapılardaki atom ve molekül düzeninin heterojen olduğunu  vurgular. Gruplara “Elementler 

ve bileĢikler saf maddeler midir?” sorusu sorulur. Gruplara atom modelleri takımı dağıtılarak 

saf ve karıĢım madde modelleri yapmaları istenir. Öğrenciler yaptıkları modellerin 

resimlerini defterlerine çizerler, homojen ve heterojen yapıları belirlemeleri istenir. 
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MADDE YAPI MODELLERĠ 

 

 

                             

 

                                                                                          

 

                  

          

               

                                                                              

 

        ġekil 3.1.                                  ġekil 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

ġekil 3.3.                                      ġekil 3.4.                                    

 

 

 

 

 
NOT : Madde-atom-molekül model resimleri www.skool.meb.gov.tr adresinden alınmıĢtır 

 

 

 

 

http://www.skool.meb.gov.tr/
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MADDE YAPI MODELLERĠ 

 

 

                           

 

 

                 

 

 

ġekil 3.5.   

 

 

                    

ġekil 3.6.                                               ġekil 3.7.                                    

 

 

                  

                           

                                              

 

 

 

      ġekil 3.8.  

 

 

 
NOT : Madde-atom-molekül model resimleri www.skool.meb.gov.tr adresinden alınmıĢtır 

 

 

 

 

http://www.skool.meb.gov.tr/


 8 

MADDE YAPI MODELLERĠ 

 

 

  

                                

                   

                                    

                                         

 

 

 

                                  

 

 

 

 

ġekil 3.9. 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.10. 

 

 

 NOT : Madde-atom-molekül model resimleri www.skool.meb.gov.tr adresinden alınmıĢtır 

http://www.skool.meb.gov.tr/
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MADDE YAPI MODELLERĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ġekil 3.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ġekil 3.12. 

 

 

NOT : Madde-atom-molekül model resimleri www.skool.meb.gov.tr adresinden alınmıĢtır 

http://www.skool.meb.gov.tr/
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DENEY NO  : 4 

DENEYĠN ADI : LE CHATELĠER ĠLKESĠNĠN TERSĠNĠR REAKSĠYONLARA   

UYGULANMASI 

DENEYĠN AMACI : Kimyasal tepkimelerin gerçekleĢtiği sistemlerde dıĢarıdan yapılan 

etkilerin sistem tarafından dengelenmesi ve bu etkileri ortadan kaldıracak Ģekilde hareket ettiğini 

kavratmak amaçlanmıĢtır. 

TEORĠK BĠLGĠLER: 

Le Chatelier ilkesi: BaĢlangıçta dengede bulunan bir sistemin dengesini oluĢturan etkenlerden 

herhangi birinde değiĢiklik yapılırsa sistem buna karĢı değiĢikliği azaltacak yönde tepki gösterir. 

Buna Le Chatelier ilkesi denir. DıĢ etkenler madde miktarı, basınç ve sıcaklıktır. 

KULLANILAN MALZEMELER : Dereceli silindir,  6 Adet büyük deney tüpü, damlalık, 

etiket, cam çubuk, su,  4 adet deney balonu,  NaOH çözeltisi, HCl çözeltisi, K2CrO4 çözeltisi, 

K2Cr2O7 çözeltisi, tüplük, tartım takımı. 

  

      

ġekil 4.1. Deneyde kullanılacak malzemeler 

 

DENEYĠN YAPILIġI, ANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

1. 50 ml su içerisinde 1 gr K2CrO4 katısı çözülerek seyreltik K2CrO4 çözeltisi hazırlanır.  

2. 50 ml su içerisinde 1,5 gr K2Cr2O7 katısı çözülerek seyreltik K2Cr2O7 çözeltisi hazırlanır. 

3. 50 ml su içerisinde 2 gr NaOH katısı çözülerek  NaOH çözeltisi hazırlanır. 

4. 50 ml su ve 6,1 ml HCl ile deriĢik HCl çözeltisi hazırlanır. 

5. Deney tüpleri 1’den 6’ya kadar numaralandırılır. 

6. 1.deney tüpüne 5 ml seyreltik K2CrO4 çözeltisi konur. 2.deney tüpüne 5 ml seyreltik K2Cr2O7 

çözeltisi ve 3.deney tüpüne 20 ml NaOH çözeltisi konularak deneye baĢlanır. 

7. 3. deney tüpünden damlalıkla bir miktar NaOH çözeltisi alınır. Sırasıyla arka arkaya önce 

birinci deney tüpüne daha sonra ikinci deney tüpüne birer damla damlatılır. Bu iĢleme 

tüplerin herhangi birinde renk değiĢimi oluncaya kadar devam edilir. 
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ġekil 4.2.          ġekil 4.3.                   ġekil 4.4. 

 

8. 4.deney tüpüne 5 ml seyreltik K2CrO4  çözeltisi konur. 5. deney tüpüne 5 ml seyreltik 

K2Cr2O7 çözeltisi ve 6. deney tüpüne 20 ml HCl çözeltisi konularak ikinci denemeye 

baĢlanır. 

 

      

ġekil 4.5.          ġekil 4.6.                   ġekil 4.7. 

 

9. 6. deney tüpünden damlalıkla bir miktar HCl çözeltisi alınır. Sırasıyla arka arkaya önce 4. 

deney tüpüne daha sonra 5. deney tüpüne birer damla damlatılır. Bu iĢleme tüplerin 

herhangi birinde renk değiĢimi oluncaya kadar devam edilir.  

 

10.  NaOH çözeltisi koyduğumuz tüplere (1.ve 2. deney tüpleri) HCl çözeltisi; HCl   çözeltisi 

koyduğumuz tüplere (3.ve 4. deney tüpleri) ise NaOH çözeltisi damlatınız. Renk değiĢimi 

oluncaya kadar damlatma iĢlemine devam ediniz. Asit ve baz nötürleĢerek tuz ve su 

oluĢturur. Tüplerde asit ve baz kalmadığında renk eski (baĢlangıçtaki) haline döner. 
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ġekil 4.8.          ġekil 4.9.                   ġekil 4.10. 

 

   

   ġekil 4.11.          ġekil 4.12.                   ġekil 4.13. 

 

11. CrO4
-2

 iyonları sarı renkli, Cr2O7
-2

 iyonları ise kırmızı-turuncu renklidir. 

12. NaOH çözeltisinin damlatıldığı tüplerde Cr2O7
-2  

+ 2 OH
-
  →  2 CrO4

-2
  + H2O  reaksiyonu 

gereğince renk kırmızıdan sarıya, HCl çözeltisinin damlatıldığı tüplerde  

2 CrO4
-2   

+ 2 H
+ 

  →   Cr2O7
-2   

+ H2O reaksiyonu gereğince renk sarıdan kırmızıya döner. 

 

SONUÇ:  

Dengede olan bir sisteme dıĢarıdan herhangi bir etki yapıldığında, sistem bu etkiyi ya azaltacak 

yada ortadan kaldıracak Ģekilde hareket eder. Sistemin tekrar dengeye ulaĢması için dıĢarıdan 

yapılan bütün etkilerin sistem tarafından dengelenmesi gerekir. 

 

DEĞERLENDĠRME SORULARI: 

1. Deney tüplerinde kimyasal tepkimenin gerçekleĢtiğini en basit Ģekilde nelerin oluĢtuğunu 

görerek anlayabiliriz? 

2. Tepkimede kullanılan kimyasal maddelerin (K2CrO4 , K2Cr2O7 , NaOH ve HCl ) iyonlaĢma 

tepkimelerini yazınız? 

3. Le Chatelier ilkesini açıklayınız. 
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DENEY NO  : 5 

DENEYĠN ADI : SUYUN ELEKTROLĠZĠ  

DENEYĠN AMACI : Elektrik akımını ileten maddeler yardımıyla suyu, kendisini oluĢturan 

elementlere ayrıĢtırmak 

TEORĠK BĠLGĠLER: 

Elektroliz: Sıvı maddelerin (özellikle su) elektrik enerjisi yardımıyla kimyasal değiĢmeye 

uğrayarak kendilerini oluĢturan elementlere dönüĢmelerine elektroliz denir. 

Anyon: Negatif yüklü iyonlara denir. 

Katyon: Pozitif yüklü iyonlara denir. 

Elektroliz olayında pozitif yüklü iyonların gittiği kutba anot; negatif yüklü iyonların gittiği kutba 

ise katot adı verilir. Öyleyse elektroliz sırasında katyonlar anota, anyonlar katota gider. 

Güç kaynağının (+) ucuna (anot) bağlı tüp içinde toplanan gazın hacmi, (-) ucuna ( katot) bağlı 

tüp içinde toplanan gazın hacminin yarısı kadardır. 

H2O  → H2 + ½ O2 reaksiyonu gereği O2 gazı H2 gazının yarısı kadardır. Öyle ise anotta toplanan 

gaz O2, katotta toplanan gaz H2 gazıdır.  

KULLANILAN MALZEMELER :1 adet Kristalizuar, 2 adet deney tüpü, 2 adet platin 

elektrot, güç kaynağı,  bağlantı kabloları, saf su, deriĢik H2SO4, dereceli silindir, damlalık, spor 

ile destek çubukları. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.1. Deneyde kullanılacak malzemeler 

 

 

DENEYĠN YAPILIġI, ANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

1. Kristalizuar 100 ml saf su (yoksa musluk suyu da olur) konur ve üstüne beĢ damla deriĢik 

H2SO4  ilave edilir. 

2. Ġki adet deney tüpü su ile doldurulur ve birkaç damla asit ile asitlendirilir. 
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ġekil 5.2.           ġekil 5.3.  

 

3. Deney tüplerinin ağızları baĢparmakla kapatılarak kristalizuar içine ters bir Ģekilde 

yerleĢtirilir ve sporlar ile tutturularak sabitlenir. (ġekil 5.2 ve ġekil 5.3) 

4. Deney tüpleri içerisine bağlantı kabloları ile güç kaynağına bağlanmıĢ olan platin elektrotlar 

yerleĢtirilir ve güç kaynağı açılır. (ġekil 5.4 ve ġekil 5.5) 

5. Belli bir süre akım verilikten sonra akım kesilir. (ġekil 5.6) 

 

     

ġekil 5.4.          ġekil 5.5.                   ġekil 5.6. 

 

6. Tüplerin ağızları kapatılarak sudan çıkarılır ve ağızlarına kibrit yaklaĢtırılır ve durum 

gözlenir. (ġekil 5.7 ve ġekil 5.8) 

 

                  

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.7.                ġekil 5.8.  
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SONUÇ: 

Deney tüplerinde oluĢan gazların suyu aĢağı iterek üst kısımlarda toplandığı görülür. Deney 

tüplerinden birinde diğerinin iki katı gaz toplandığı görülür.  

  

 H2O( s)        elektroliz         H2(g)  +  ½ O2 (g)    

 

DEĞERLENDĠRME SORUSU: 

1. Tüplerin ağızlarına kibrit yaklaĢtırıldığında gazların hangisinde parlak alev gözlendi? 

Nedenlerini açıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

DENEY NO  : 6 

DENEY ADI  : ĠKĠ GAZIN YOĞUNLAġTIRMA ĠLE AYRIġMASI 

DENEYĠN AMACI : Birbirinden normal Ģartlarda ayrılmayan gazların yoğunlaĢtırma 

farkından yararlanılarak ayrıĢtırılması hedeflenmiĢtir. 

TEORĠK BĠLGĠLER: 

YoğunlaĢma: Gaz fazındaki maddelerin dıĢarıya ısı vererek sıvı hale geçmesi olayına 

yoğunlaĢma denir. YoğunlaĢma ile düzensiz olan maddeler daha düzenli hale geçerler. 

KULLANILAN MALZEMELER : 2 adet beher, 1 adet U boru, plastik boru, 2 adet deney 

tüpü, 2 adet L boru, bunzen beki, su, buz, spor ve kıskaç, delikli mantar tıpa, Pb(NO3 )2, terazi 

takımı. 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 6.1. Deneyde kullanılacak malzemeler 

 

DENEYĠN YAPILIġI, ANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

1. BoĢ bir deney tüpüne 3 gr. Pb(NO3 )2 konur. Bu deney tüpünün ağzına tek delikli tıpa takılır 

ve deliğe ucuna lastik hortum takılmıĢ L boru takılır. Lastik hortumun diğer ucu içi buz-su 

dolu beherin içine yerleĢtirilmiĢ U borunun bir ucuna takılır. U borunun diğer ucuna L boru 

takılmıĢ bir diğer lastik hortum takılır ve L ucu içi su ile doldurulmuĢ beherin içine daldırılır. 

(ġekil 6.2,  ġekil 6.3 ve ġekil 6.4) 

 

     

ġekil 6.2.          ġekil 6.3.                   ġekil 6.4. 
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2. Ġçine Pb(NO3 )2 konmuĢ deney tüpü yandan 45
o’

lik açıyla yaklaĢık 30 saniye ısıtılarak 

içindeki havanın kaçması sağlanır. 

3. BoĢ bir deney tüpünün içi su ile doldurularak, ağzı baĢ parmakla kapatılır ve içi su dolu 

beherin içine L boru içinde kalacak Ģekilde daldırılır. Ġçinde Pb(NO3 )2 olan deney tüpü 

yandan ısıtılamaya tekrar baĢlanır. 

 

     

ġekil 6.5.          ġekil 6.6.                   ġekil 6.7. 

 

 

4. Tüp ısıtıldığı zaman   Pb(NO3 )2          Su                        PbO + 2 NO2 + ½ O2  tepkimesi 

gerçekleĢir. 

 

     

ġekil 6.8.            ġekil 6.9.                 ġekil 6.10. 

 

     

ġekil 6.11.             ġekil 6.12.                  ġekil 6.13. 

 

 

 

          

B Bölmesi 

A Bölmesi 
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SONUÇ:  

OluĢan NO2 gazı B bölmesindeki buzlu suyun etkisiyle sıvılaĢarak kalır. O2 gazı ise bu 

soğuklukta sıvılaĢamadığı için A bölmesine gelir, tüp içine dolar ve tüp içindeki suyu aĢağıya 

iter. Reaksiyondan sonra tüp baĢparmakla kapatılıp çıkarılır, ağzına yanan bir kibrit tutulursa 

alevin parladığı görülür. Alevin parlaması tüpün içindeki O2 gazının varlığının ispatıdır. 

 

DEĞERLENDĠRME SORULARI: 

1. Ġkinci beherde bulunan deney tüpü içerisinde bulunan su miktarı deney süresince zamanla 

azalma göstermiĢtir. Bunun nedenini nasıl açıklarsınız. 

2. Isıtılan deney tüpündeki renkli gazın ne olacağını tahmin etmeye çalıĢınız. 

3. Deney tüpünde su ile yer değiĢtiren gazın ne olacağını tahmin etmeye çalıĢınız. 

4. Tepkimede oluĢan gazların isimleriyle birlikte formüllerini yazınız. 
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DENEY NO   : 7 

DENEYĠN ADI : BĠRBĠRĠNE KARIġMAYAN SIVILARIN AYRILMASI 

DENEYĠN AMACI : Yoğunlukları birbirinden farklı olan ve birbiri içerisinde çözünmeyen 

sıvıların yoğunluk farkından yararlanılarak ayrılmasını kavratmak  

KULLANILAN MALZEMELER : Dereceli silindir, saf su, ayırma hunisi (250 ml), deney 

tüpü, beher, sıvı yağ (ayçiçek veya zeytin yağı),destek çubuğu ve maĢa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 7.1. Deneyde kullanılacak malzemeler 

 

DENEYĠN YAPILIġI, ANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

1. BoĢ bir ayırma hunisine 20 ml saf su konur. Bu saf su üzerine 10 ml sıvı yağ eklenir. Ayırma 

hunisine su ve sıvı yağ konurken ayırma hunisinin musluğunun kapalı olmasına dikkat edilir. 

(ġekil 7.2 ve ġekil 7.3) 

 

            

ġekil 7.2.                ġekil 7.3.   

 

2. Ayırma hunisi dikkatlice çalkalanarak iki sıvının birbirine karıĢması sağlanır. Bir süre 

beklenir, sıvıların karıĢmadığı ve tekrar eski hallerine döndükleri görülür. (ġekil 7.4) 

3. Ayırma hunisinin kapağı açılarak çalkalama sonucu içeride birikmiĢ olan gazlar uzaklaĢtırılır. 

Ayırma hunisi dikkatlice tutulur ve altına yerleĢtirilmiĢ olan behere musluğu açılarak altta 

birikmiĢ olan sıvı aktarılır. (ġekil 7.5) 
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ġekil 7.4.           ġekil 7.5.   

 

4. Altta kalmıĢ olan sıvı behere aktarılırken dikkatli olunmalı, üstteki sıvı kısma gelindiğinde 

musluk kapatılmalıdır. (ġekil 7.6, ġekil 7.7 ve ġekil 7.8) 

 

     

 ġekil 7.6.          ġekil 7.7.                   ġekil 7.8. 

 

SONUÇ: 

Yoğunlukları birbirinden farklı olan ve birbiri içinde çözünmeyen sıvılar yoğunluk farklarından 

yararlanılarak ayırma hunisi denilen aletler yardımıyla kolaylıkla ayrılabilir. 

 

DEĞERLENDĠRME SORULARI: 

1. Su ve sıvı yağ birbirine neden karıĢmamıĢtır? 

2. Ayırma hunisi ile ayırma tekniğinde sıvı maddelerin hangi özelliklerinden 

yararlanılmaktadır? 

3. Ayırma hunisinde altta olan ve ilk ayrılan sıvı hangisidir? 
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DENEY NO   : 8 

DENEYĠN ADI : SIVILARIN SIVILARDAKĠ ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ 

DENEYĠN AMACI : Birbirinden farklı sıvıların karıĢarak homojen ve heterojen karıĢımlar 

oluĢturmasını kavratmak 

KULLANILAN MALZEMELER : Tüplük, 9 adet deney tüpü, dereceli silindir, etiket , saf su, 

etil alkol, zeytinyağı, asetik asit (CH3COOH) çözeltisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 8.1. Deneyde kullanılacak malzemeler 

 

DENEYĠN YAPILIġI, ANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

1. Deney tüplerine 1’den 9’a kadar numara veriniz. 

2. 1. deney tüpüne 10 ml saf su koyunuz. (ġekil 8.2) 

3. 2. deney tüpüne 10 ml etil alkol koyunuz.(ġekil 8.2) 

4. 1. ve 2. deney tüpünü 3 numaralı deney tüpünde birleĢtiriniz. 3 numaralı deney tüpündeki 

sıvıyı dereceli silindire dökerek hacmini ölçünüz. Hacim 20 ml midir? (ġekil 8.3 ve ġekil 8.4) 

 

    

ġekil 8.2.          ġekil 8.3.                   ġekil 8.4. 

 

5. 4. deney tüpüne 10 ml saf su koyunuz. 

6. 5. deney tüpüne 10 ml asetik asit koyunuz. 

7. 4 ve 5 numaralı deney tüpleri dereceli silindire dökülerek hacmi ölçülür. Hacim 20 ml 

ölçülüyor mu? Hacim 6. deney tüpüne aktarılır. (ġekil 8.5 ve ġekil 8.6) 
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ġekil 8.5.           ġekil 8.6.  

 

8. 7. deney tüpüne 10 ml saf su koyunuz. (ġekil 8.7) 

9. 8. deney tüpüne 10 ml zeytinyağı koyunuz. (ġekil 8.7) 

10. 7. ve 8. deney tüpleri dereceli silindire dökülerek karıĢtırılır, hacmi ölçülür. Sıvılar bir çözelti 

oluĢturdu mu? Daha sonra sıvılar 9 numaralı deney tüpüne aktarılır. (ġekil 8.8 ve ġekil 8.9)  

   

        

ġekil 8.7.          ġekil 8.8.                   ġekil 8.9. 

 

DEĞERLENDĠRME SORULARI: 

1. Çözelti nedir? 

2. Homojen ve heterojen karıĢımlar hakkında bilgi veriniz. 

3. 3, 6 ve 9 numaralı deney tüplerinin fiziksel hallerini karĢılaĢtırınız? 

4. 3, 6 ve 9 numaralı deney tüplerinden hangisi gerçek çözeltidir? 

5. 3 numaralı deney tüpünün hacmi neden 20 ml’den düĢük çıkmıĢtır? 

6. Zeytinyağı neden suda çözünmemiĢtir? 

7. Hangi sıvılar birbiri içinde daha kolay çözünür? 

 


