
TYT Temel ve Orta  Düzey
Kimya Soru Bankası

Çözüne Süre, 

Hom ve Hoj Kışıma
TEMEL ve ORTA

DÜZEY

11

OĞUZ CAN



ÇÖZÜNME SÜRECİ ,  HOMOJEN VE 
HETEROJEN KARIŞI MLAR

ÇÖZÜNME SÜRECİ

HOMOJEN VE HETEROJEN KARIŞIMLAR

ÇÖZELTİ, KOLLOİD, SÜSPANSİYON



➜➜ Bir molekül; dengede ise (dipol moment sıfır) apolar,

       dengede değilse polardır.

➜➜ Polar moleküller polar moleküllerde, 
 apolar moleküller apolar moleküllerde daha iyi çözünür. 
 (Kısacası benzer benzeri çözer.)

➜➜ İyonik bağlı bileşikler ve iyonlar, polar çözücülerde iyi çözünür.

Çözünme süreci



Molekül 
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Yapı 
Formülü
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Örnek:



➜➜ Polarsa  �  dipol

➜➜ Apolarsa  �  indüklenmiş dipol

➜➜ İyonik bileşik ya da iyonsa  �  iyon

şeklinde adlandırılır.



➜➜ HCl ............ H2O 

➜➜ NH3 ........... CCl4

➜➜ C6H6 .......... CCl4 

➜➜ NaCl .......... H2O 

➜➜ K+ ............. CO2 

Van Der waals etkileşimleri



Örnek:



 İki molekül arasında hidrojen bağı oluşabilmesi için moleküllerin;

➜➜ Her ikisi de polar olmalıdır.

➜➜ Her ikisinde de F, O, N atomlarından en az biri olmalıdır.

➜➜ En az birinde, F, O, N atomlarından en az birine bağlı H atomu bulunmalıdır.

Hidrojen bağı

➜➜ NH3 ............ H2O

➜➜ CH3OH ........ H2O

➜➜ HF .............. C2H5OH



Örnek:



➜➜ Bir maddenin suda çözünmesi hidratasyon, 
 su dışında başka bir çözücüde çözünmesi solvatasyon olarak tanımlanır.



Örnek:



➜➜ Saf değildir.

➜➜ Homojen ya da heterojen olabilir.

➜➜ Belirli formülleri yoktur.

➜➜ Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmez.

➜➜ Karışımı oluşturan maddelerin miktarları arasında belirli bir oran yoktur. Her 
oranda karışabilir.

➜➜ Karışımlar fiziksel yollarla oluşur ve bileşenlerine fiziksel yollarla ayrılır.

Homojen ve Heterojen karışımlar

Karışımların özellikleri



Örnek:



KARIŞIMLAR

HOMOJEN
KARIŞIMLAR

HETEROJEN
KARIŞIMLAR



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



ÇÖZELTİ KOLLOİD SÜSPANSİYON

Dağılan parçacıkların bo-
yutu 10–9 metreden (1 
nm) küçüktür.

Dağılan parçacıkların bo-
yutu 10–6 ile 10–9 metre 
arasındadır.

(1 nm ile 1000 nm arası)

Dağılan parçacıkların bo-
yutu 10–6 metreden 
(1000 nm) büyüktür.

Homojendir. Heterojendir. Heterojendir.



ÇÖZELTİ KOLLOİD SÜSPANSİYON
Parçacıklar çıplak gözle
görülmez.

Parçacıklar ancak
mikroskopla görülür.

Parçacıklar ancak
mikroskopla görülür.

Bekletilince çökmez ve par-
çacıklar süzmeyle ayrılmaz.

Bekletilince çökmez ve
parçacıklar süzmeyle ay-
rılmaz.

Bekletilince çöker ve par-
çacıklar süzmeyle ayrılabi-
lir.

Işığı saçmaz. Işığı saçar. Işığı saçar ve absorbe
eder.

Şekerli su örnek verilebilir. Kan serumu örnek verile-
bilir.

Çamurlu su örnek verilebi-
lir.



Örnek:



Örnek:


