






EYVAH ŞEKERĐM KAYBOLDU!!!!!
9. SINIF   4. ÜNĐTE
KARIŞIMLAR



KĐMYA ĐLE ĐLĐŞKĐSĐ ve  GÜNLÜK 
HAYATLA ĐLĐŞKĐSĐ

ŞEKERĐN ÇAYDA YA DA BAŞKA BĐR 
SIVIDA KARIŞTIRILDIĞINDA 
KAYBOLMASI, KĐMYADA ÇÖZÜNME 
OLGUSUYLA AÇIKLANABĐLĐR.



Şekerin çayda çözünmesi

Şeker molekülleri suda moleküler 
olarak çözünür. Sıcaklık ve basınç
değişimi ile doğru orantılı bir 
şekilde şekerin çözünürlüğü artar. 
Karıştırılırsa ve çalkalanırsa da 
çözünme hızı artar. Temas 
yüzeyinin artması ile de artar.



KAZANIMLAR: Karışımlar ile ilgili olarak öğrenciler;
1.1. Heterojen ve homojen karışımları ayırt eder.
1.2. Çözücü, çözelti, çözünürlük kavramlarını ilişkilendirerek açıklar.
1.3. Sıcaklığın ve basıncın çözünürlüğe etkisini örneklerle açıklar.
1.4. Farklı maddelerin çözünürlüklerini karşılaştırarak çözünürlüğün 
maddenin kimlik özelliklerinden olduğunu fark eder.
1.5. Karışımların bileşimleri değiştikçe bazı fiziksel özelliklerinin 
değiştiğini deneyerek fark eder.



ÖĞRETĐM YÖNTEMLERĐ: 
Kullanılabilir yöntemler:



BĐLGĐSAYAR DESTEKLĐ
ANLATIM

GÖRSEL DESTEKLĐ ANLATIM

SORU CEVAP
TEKNĐĞĐ DÜZ ANLATIM TEKNĐĞĐ



GENEL BĐLGĐLER:

• Homojen Karışımlar
• Heterojen Karışımlar
• Çözücü
• Çözelti
• Çözünürlük
• Çözünürlüğe Etki eden 
Faktörler



KARIŞIMLAR

Karışım; birden fazla maddenin 
kimyasal özellikleri değişmeyecek 
şekilde bir araya gelmesiyle oluşan 
madde topluluğudur.
Saf maddeler element ve 
bileşiklerden oluşur. Fakat; 
maddelerin çoğu ne tek bir 
elementtir; ne de tek bir bileşiktir. 
Maddelerin çoğu saf madde olmayan 
karışımlardır.





MUSLUK SUYU         SAF SU



Karışımların Genel Özellikleri
Belirli bir formülleri yoktur.
Elemanları özelliklerini kaybetmez.
Fiziksel yollar ile ayrılabilirler.Fiziksel 
yollarla birleşirler.
Heterojen ve Homojen olarak 2 dalda 
incelenir.
2 veya daha fazla maddeden oluşurlar.
Đki veya daha çok maddenin kimyasal bir 
tepkime olmaksızın bir araya gelmesiyle 
oluşur.
Karışımda karışımı meydana getiren 
cisimlerin atomlarında bir değişiklik 
olmaz.
bunlar yapılarını da değiştirmezler.



TUZ VE DEMĐR TOZU 
KARIŞIMI MIKNATISLA 
KOLAYCA AYRILABĐLĐR 
!!!!!



Karışımlar, homojen ve heterojen 
olmak üzere ikiye ayrılır.

Homojen Karışımlar
Karışımı oluşturan maddeler 
karışımın her tarafına eşit olarak 
dağılmışsa bu tür karışımlar homojen 
karışımlardır. 

Çözeltiler homojen karışımlardır. 
Örneğin; bir miktar şeker ile suyu 
karıştırdığımızda şeker ile su 
karışımın her tarafında eşit olarak 
bulunur.



Heterojen Karışımlar 

Bileşenler gözle ayırt 
edilebilir. 

Örnek:Kum ve su 
karışımı,Talaşlı su, zeytinyağlı
su,yoğurt su v.b.



HOMOJEN KARIŞIM HETEROJEN KARIŞIM















Örneklemeler
Karışımlara örnek olarak; toprak,hava,içme 
suyu,süt,ayran,tunç,mayonez,Türk 
kahvesi,çay vb. verilebilir.Benzin,mazot,gaz 
yağı ve odun gibi ticari maddeler de 
karışımdır.

KarKarışıışımmıı oluoluşşturan bileturan bileşşenler birbirleriyle enler birbirleriyle 
sadece karsadece karışışmmışışlar, kimyasal balar, kimyasal bağğlarla larla 
birbirlerine babirbirlerine bağğlanmamlanmamışışlardlardıır. Karr. Karışıışım m 
iiççinde kendi kimyasal ve fiziksel inde kendi kimyasal ve fiziksel öözelliklerini zelliklerini 
korurlar.korurlar.





Örnek : Havanın büyük bir kısmı
azot ve oksijen gazlarından oluşur. 
Havayı oluşturan oksijen ve azot 
gazları özelliklerini muhafaza 
etmektedir. Bu gazların özellikleri, 
saf haldeki özellikleriyle aynıdır.

Örnek : Deniz suyunun büyük bir 
kısmı su ve tuzdan oluşur. Deniz 
suyundaki tuz ve su özelliklerini 
muhafaza etmektedir.



ÇÖZELTĐ

Đki ya da daha fazla kimyasal maddenin 
herhangi bir oranda bir araya gelerek 
oluşturdukları homojen karışıma çözelti 
denir

Diğer bir deyişle, bir maddenin başka 
bir madde içinde gözle görülemeyecek 
kadar küçük tanecikler halinde 
dağılarak, homojen karışım oluşturması
olayına çözünme, elde edilen karışıma 
da çözelti denir.



Bir çözeltiyi oluşturan maddelerden 
genellikle çok olanına çözücü, az olanına 
da çözünen denir. Doğada birçok çözücü
ve çözünen madde vardır. Bilinen en iyi 
çözücü sudur. 

Birçok katı,sıvı ve gaz maddeler suda 
çözünürler. Çay, deniz suyu, kola, 
mürekkepli su, alkollü su vb. çözeltiye 
örnek verilebilir. Çözünme erime ile 
karıştırılmamalıdır



çay



KOLA



Mürekkepli
su



Çözelti Türleri

Çözelti türlerini üç ana başlık 
altında inceleyebiliriz.

Çözücünün Durumuna Göre 
(Fiziksel haline göre; katı, sıvı, 
gaz)
…Çözeltinin fiziksel halini 
belirleyen çözücüdür…



Elektrik Akımı Đletmelerine Göre 
Elektrik akımını ileten çözeltiler: Çözünen 
madde çözünürken iyonlarına ayrılıyorsa 
böyle çözeltilere iyonik çözeltiler denir. 
Đyonlu çözeltiler elektrik akımını iletirler. Bu 
nedenle de elektrolit çözeltiler olarak da 
bilinirler. Örnek olarak; asit, baz çözeltileri, 
tuz çözeltileri verilebilir. Tuz su içerisinde 
çözünürken Na+ ve Cl- iyonlarına ayrışır.
Elektrik akımını iletmeyen çözeltiler: 
Kovalent bağlı bileşikler çözücü içerisinde 
çözünürken moleküller halinde dağılırlar. 
Bu tür çözeltiler elektrik akımını iletmezler. 
Alkolün su içerisinde çözünmesi olayını
örnek olarak verebiliriz.



Çözünen Madde Miktarına Göre: 
Doymuş Çözeltiler: Çözücünün çözebileceği 
maksimum maddeyi çözdüğü durumdur.
Aşırı doymuş çözeltiler: Çözeltinin maksimum 
çözebileceği madde miktarından daha fazla madde 
çözünmüş çözeltilerdir. Kararsızdırlar. Bir miktar 
çözünen madde çökerek doymuş çözelti haline 
gelirler.
Doymamış çözeltiler: Bir çözücünün çözebileceği 
maksimum maddeden daha azını çözdüğü durumdur. 
Bu tip çözeltilere belli bir miktar daha çözünen 
atıldığı taktirde, çözücü eklenen çözüneni de 
çözebilme kapasitesine sahiptir.
Seyreltik çözelti:Az miktarda çözünen içeren 
çözeltilere seyreltik çözelti denir. Birim hacme düşen 
çözünen madde miktarı ne kadar az ise, çözelti o 
kadar seyreltiktir.
Derişik çözelti: Çok miktarda çözünen içeren 



Çözünürlüğe 
etki eden 
faktörler 



Basınç : Katı ve sıvıların 
çözünürlüğüne basıncın pek etkisi 
yoktur. Gazların çözünürlüğü ise 
basınçla doğru orantılıdır.



Sıcaklık: Katıların ve sıvıların çözünürlüğü
sıcaklıkla çoğunlukla artarken, gazların 
çözünürlüğü sıcaklık artışıyla azalır.

Ortak iyon etkisi: Ortak iyon çözünürlüğü
azaltır.



Çözünme hızını etkileyen 
faktörler 

.Sıcaklık ve basınç değişimi

.Karıştırmak veya çalkalamak

.Temas yüzeyini arttırmak

.Çözünen ve çözücü madde 
miktarı



Şekerin çayda çözünmesi

Şeker molekülleri suda moleküler 
olarak çözünür. Sıcaklık ve basınç
değişimi ile doğru orantılı bir 
şekilde şekerin çözünürlüğü artar. 
Karıştırılırsa ve çalkalanırsa da 
çözünme hızı artar. Temas 
yüzeyinin artması ile de artar.




