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KONU ANLATIMLI ÇALIŞMA YAPRAĞI

KARIŞIMLAR
Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde istenilen oranda bir araya 
getirilmesiyle oluşan madde topluluğuna karışım denir.
 Karışımı oluşturan bileşenler birbirleriyle sadece karışmışlar, kimyasal bağlarla birbirleriyle 
bağlanmamışlardır. Karışım içinde kendi kimyasal ve fiziksel özelliklerini korurlar.
Karışımlara örnek olarak toprak,hava,içme suyu,deniz suyu,süt,ayran,tunç alaşımı,mayonez,Türk 
kahvesi ve çay verilebilir.   

Karışımlar homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılır.

Homojen karışım
 Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde gibi gözüken karışımlardır. Homojen karışımlara 
genel olarak “çözeltiler” de denir. 
Tuzlu su, şekerli su, alkollü su, çeşme suyu, çelik,22 ayar altın vb ile içerisinde bulunduğumuz hava 
homojen karışıma örnek verilir.

 

Çeşme suyu Tuzlu su HCl çözeltisi Alkollü su Şekerli su

Heterojen karışım (Çözelti)
   Her tarafında farklı özellik gösteren tek bir madde gibi gözükmeyen karışımlardır.
   Yer altından çıkarılan maden filizleri, kaya parçaları, odun parçaları, bir bitki yaprağı, sis, 
ayran, petrol su karışımı , beton parçası, toprak, Kum-su,tebeşir tozu-su,zeytinyağı-
su,sis,duman,süt,mayonez,toprak,karabiber-tuz karışımı,demir tozu-kükürt tozu vb. heterojen 
karışımlara örnek verilebilir.

  



Toprak Kahve Yaprak Su-petrol Süt

  Süt çıplak gözle homojen gibi gözükmesine rağmen mikroskopla bakıldığında (yağ 
damlacıklarından dolayı) heterojen olduğu gözlenir. Heterojenlik mikroskopla tespit edildiği gibi 
tyndall ışığı etkisi ile de tespit edilebilir. 

Işık etkisinde su Mikroskopta süt Süt su karışımı Işık etkisinde Su süt

KARIŞIMIN ÖZELLİKLERİ
 1-Karışımı oluşturan maddelerin kimyasal özelliklerinde değişiklik olmaz.
 2-Oluşumlarında kütle korunur.
 3-Oluşumları ve ayrışmaları fizikseldir.
 4-Bileşenlerin özelliğini gösterir.
 5-En az iki tür atom içerirler.
 6-Ayırt edici özellikleri sabit değildir.
 7-Karışımı oluşturan maddelerin kütleleri arasında sabit bir oran yoktur. İstenilen oranda karışırlar.
 8-Sembol,formül gibi belli bir gösterim şekilleri toktur. 
 9-Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılırlar.

ÇÖZELTİLER 



Çözelti, 

bir maddenin bir başka madde içinde homojen olarak dağılmasından oluşan karışımdır. Bu nedenle 
homojen karışımlara çözelti adı verilir. Şekerli su, hava, alkollü su birer çözeltidir. Çözeltilerin 

herhangi bir yerinden alınan örn ek, o çözeltinin bütün özelliklerini gösterir.

G

ünlük hayatta çözelti adını kullanmasak bile çözeltilerle iç içe yaşıyoruz. Soluduğumuz hava, 
içerisinde bazı canlıların yaşadığı sular, içtiğimiz meşrubatlar, diş dolgusu için kullanılan a malgamlar, 
kullandığımız metal paralar, hepsi birer çözeltidir. 

Bu çözeltileri oluşturan maddelerden miktarı çok olan 

çözücü, az olan çözünen olarak adlandırılır. Örneğin, bir bardak suya bir kaşık şeker eklenerek 
hazırlanan çözeltide, su çözücü, şeker ise çözünen maddedir.

   Çözelti oluşurken çözücü ve çözünen maddeler arasında bir etkileşim olur. Çözünen maddenin 
tanecikleri çözücü ile etkileşerek birbirinden ayrılır ve çözücünün her tarafına dağılır. Bu dağılma 
sırasında çözücünün tanecikleri çözünenin taneciklerinin etrafını sarar. Böylece çözücü ve çözünen 
maddeler en küçük birimine kadar ayrılır. Çözünme, çözücü ve çözünen maddelerin birbiri içinde 
iyonlarına veya moleküllerine ayrılmasıdır.



Çözeltiler, içinde çözünmüş olarak bulunan maddelerin miktarına göre, derişik ve seyreltik olarak iki 
gruba ayrılır. İçinde çözünen madde miktarı fazla olan çözeltilere derişik (konsantre) çözeltiler, 
çözünen madde miktarı az olan çözeltilere ise seyreltik çözeltiler denir.

Çözücü ve Çözünene Göre Çözeltilerin Sınıflandırılması:

1- Kati-Sıvı Çözeltileri: Bir katinin bir sıvıda çözünmesiyle hazırlanan 
çözeltilerdir. ( Tuzlu su, sekerli su, bazlı su.....) 

2- Sıvı-Sıvı Çözeltileri: Bir sıvının başka bir sıvıda çözünmesiyle oluşan 
homojen karışımlardır. ( Kolonya, alkol+su...) 

3- Kati-Kati Çözeltileri: Bir katinin başka bir kati içerisinde homojen 
dağılmasıyla oluşan karışımlardır. Bütün alaşımlar kati-kati çözeltileridir.

(Lehim, çelik, tunç, pirinç.) 

4- Gaz-Gaz Çözeltileri: En az iki gaz karışımıdır. Bütün gaz karışımları 
homojendir ve çözeltidir. ( Hava, tüp gaz) 
5- Gaz-Sıvı Çözeltileri: Bir gazin bir sıvıda çözünmesiyle oluşan karışımlardır. 



( Kola, gazoz,..) 

KONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA YAPRAĞI

1-Karışım nedir? Tanımlayınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-Aşağıdaki fotoğraflardaki karışımların homojen ya da heterojen olduğunu 

belirleyerek altlarındaki boşluğa yazınız.

   



……………………………………………                ……………………………………           ……………………………………………

……………………………………………                ……………………………………           ……………………………………………

……………………………………………               …………………………………………….         ………………………………………

……………………………………………               ………………………………………………        ………………………………………

3-Karışımların başlıca özellikleri nelerdir?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Yukarıda gösterilmiş olan yapılandırılmış gride göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

A)Hangi numaralı kutularda karışımlar bulunur.                 ……………………………………………………………



B)Hangi numaralı kutularda homojen karışımlar bulunur    ……………………………………………………………

C) Hangi numaralı kutularda heterojen karışımlar bulunur. ……………………………………………………………

Ç)Hangi numaralı kutularda katı-katı çözelti bulunur.         ……………………………………………………………

D) Hangi numaralı kutularda katı-sıvı çözelti  bulunur.       ……………………………………………………………    

E) Hangi numaralı kutularda katı-sıvı çözelti  bulunur.       ……………………………………………………………    

5-Çözelti nedir? Açıklayınız ve günlük yaşamda 

karşılaştığınız üç tane çözelti örneği veriniz. 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

6- İçinde çözünen madde miktarı fazla olan çözeltilere ………………………     çözeltiler denir.



7- Her tarafında farklı özellik gösteren tek bir madde gibi 

gözükmeyen karışımlara ………………………………… karışım denir.

8- Çözelti oluşurken …………………     ve    ……………………    maddeler arasında bir etkileşim olur.  

9-Aşağıdaki karışımları ve karışım türlerini gösteren tabloyu karışımın hangi türde olduğunu + 
işareti ile işaretleyerek doldurunuz.

               

               Karışım

                

              Homojen

                

                Heterojen

                Hava

                

                Kan

               Şehriye çorbası

               22 ayar altın

              

               Doğal gaz

               Kum-su karışımı



              

               Sis

ÇÖZÜMLÜ ÇALIŞMA YAPRAĞI

1-Karışım nedir? Tanımlayınız.

Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde istenilen oranda bir araya 
getirilmesiyle oluşan madde topluluğuna karışım denir.

2-Aşağıdaki fotoğraflardaki karışımların homojen ya da heterojen olduğunu 

belirleyerek altlarındaki boşluğa yazınız.

   

     Heterojen Karışım                            Heterojen Karışım                    Homojen Karışım



       Heterojen Karışım                               Heterojen Karışım                    Heterojen Karışım

3-Karışımların başlıca özellikleri nelerdir?

 1-Karışımı oluşturan maddelerin kimyasal özelliklerinde değişiklik olmaz.
 2-Oluşumlarında kütle korunur.
 3-Oluşumları ve ayrışmaları fizikseldir.
 4-Bileşenlerin özelliğini gösterir.
 5-En az iki tür atom içerirler.
 6-Ayırt edici özellikleri sabit değildir.
 7-Karışımı oluşturan maddelerin kütleleri arasında sabit bir oran yoktur. İstenilen oranda karışırlar.
 8-Sembol,formül gibi belli bir gösterim şekilleri toktur. 
 9-Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılırlar.

4-
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Yukarıda gösterilmiş olan yapılandırılmış gride göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız.



A)Hangi numaralı kutularda karışımlar bulunur.                 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11

B)Hangi numaralı kutularda homojen karışımlar bulunur.   1,5,6,8,10

C) Hangi numaralı kutularda heterojen karışımlar bulunur. 2,4,7,9,11

Ç)Hangi numaralı kutularda katı-katı çözelti bulunur.        8

D) Hangi numaralı kutularda katı-sıvı çözelti  bulunur.      1,5

E) Hangi numaralı kutularda sıvı-sıvı çözelti  bulunur.        6,10  

5-Çözelti nedir? Açıklayınız ve günlük yaşamda 

karşılaştığınız üç tane çözelti örneği veriniz. 

Çözelti, bir maddenin bir başka madde içinde homojen olarak dağılmasından oluşan karışımdır. Bu 
nedenle homojen karışımlara çözelti adı verilir.

Hava,çeşme suyu,gazoz.

6- İçinde çözünen madde miktarı fazla olan çözeltilere derişik   çözeltiler denir.

7- Her tarafında farklı özellik gösteren tek bir madde gibi 

gözükmeyen karışımlara heterojen karışım denir.



8- Çözelti oluşurken çözücü  ve  çözünen    maddeler arasında bir etkileşim olur.  

9-Aşağıdaki karışımları ve karışım türlerini gösteren tabloyu karışımın hangi türde olduğunu + 
işareti ile işaretleyerek doldurunuz.

               

               Karışım

                

              Homojen

                

                Heterojen

                Hava
          +

                

                Kan
          +

               Şehriye çorbası
          +

               22 ayar altın
          +

              

               Doğal gaz
          +

               Kum-su karışımı
          +

              

               Sis
          +


