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��Bir parBir parçça ala alüüminyum minyum 
kakağığıt,  t,  öörnerneğğin in 
şşekerlemeleri sarmak ekerlemeleri sarmak 
iiççin kullanin kullanıılan kalan kağığıddıı, , 
dolgulu didolgulu dişşe baste bastıırrııp p 
ııssıırdrdığıığınnıız zaman ne z zaman ne 
hissedersiniz?hissedersiniz?



�� Muhtemelen herkesin hissettiMuhtemelen herkesin hissettiğği ani keskin bir aci ani keskin bir acııddıır. Peki o halde r. Peki o halde 
neden ?neden ?

�� AAğığızda anodu alzda anodu alüüminyum (E0=minyum (E0=--1.66), katodu dolgu maddesi ve 1.66), katodu dolgu maddesi ve 
elektroliti telektroliti tüükküürrüük olan bir elektrokimyasal pil oluk olan bir elektrokimyasal pil oluşşmumuşştur. tur. 

�� Dolgunun alDolgunun alüüminyumla temasminyumla temasıı kkıısa devre olusa devre oluşşturarak elektrotlar turarak elektrotlar 
arasarasıından zayndan zayııf bir akf bir akıımmıın gen geççmesine neden olur. mesine neden olur. 

�� Bu akBu akıım dim dişşteki sinirleri uyararak hoteki sinirleri uyararak hoşş olmayan bir his oluolmayan bir his oluşşturur. turur. 
Amalgam %50 gAmalgam %50 güümmüüşş, %50 bak, %50 bakıır, kalay, ve  civa dan  olur, kalay, ve  civa dan  oluşşur. ur. 
ÖÖrnerneğğin altin altıın gibi kaplama ve kn gibi kaplama ve kööprprüüleri oluleri oluşşturan metallerle turan metallerle 
ttüükküürrüük direk veya indirekt olarak temasa girerse, ak direk veya indirekt olarak temasa girerse, ağığızda bu soy zda bu soy 
olmayan metaller akolmayan metaller akıım ve korozyon olum ve korozyon oluşşturabilirler. Aturabilirler. Ağığızda zda 
galvonik bir akgalvonik bir akıım olum oluşşmasmasıından dolayndan dolayıı acacıı hissedilebilir. Ahissedilebilir. Ağığızda pil zda pil 
olarak adlandolarak adlandıırrııllıır. Bu akr. Bu akıımla gmla güümmüüşş serbest kalserbest kalıır. r. 

�� AAğığızda koku ve bakteriler oluzda koku ve bakteriler oluşşur. %50 nin ur. %50 nin üüzerinde gzerinde güümmüüşş iiççeren eren 
amalgamdan oluamalgamdan oluşşan dian dişş dolgulardolgularıı zehir kaynaklarzehir kaynaklarııddıır. Gr. Güümmüüşş
ssııvvıılarda hemen larda hemen çöçözzüünnüür ve oda sr ve oda sııcaklcaklığıığında hemen buharlanda hemen buharlaşışır. r. 
Solunumla ciSolunumla ciğğerlere oradanda sinir sistemlerini uyararak terlere oradanda sinir sistemlerini uyararak tüüm m 
organizmayorganizmayıı etkiler. etkiler. 



�� Ya amalgam altYa amalgam altıın din dişş ile temas ederse?ile temas ederse?



�� DiDişş dolgusu daha az elektropozitif bir metalle temasdolgusu daha az elektropozitif bir metalle temasıı
sonucu disonucu dişş dolgulardolgularıında rahatsnda rahatsıızlzlııklar gklar göörrüüllüür. r. ÖÖrnerneğğin in 
dolgu yandolgu yanıındaki altndaki altıın kaplama, din kaplama, dişş ile temas ederse ile temas ederse 
dolguda korozyon olur. Bu durumda didolguda korozyon olur. Bu durumda dişş dolgusu anot ve dolgusu anot ve 
altaltıın kaplama din kaplama dişş de katot olarak davrande katot olarak davranıır. r. ÜçÜç fazfazıın E0  n E0  
dedeğğerlerine bakerlerine bakııldldığıığında Sn8Hg faznda Sn8Hg fazıınnıın korozyona n korozyona 
uuğğramasramasıı en olasen olasıı faz olarak gfaz olarak göörrüüllüür. Bunun sonucu ar. Bunun sonucu ağığızda zda 
oluoluşşan Sn(II) iyonlaran Sn(II) iyonlarıı hohoşş olmayan metalik bir tat olmayan metalik bir tat üüretir. retir. 
Korozyonun ilerlemesi dolgunun yenilenmesi iKorozyonun ilerlemesi dolgunun yenilenmesi iççin yeniden in yeniden 
didişşççiye uiye uğğrama sonucunu dorama sonucunu doğğurur. urur. 



�� BBüüttüün bu din bu dişş dolgu bozukluklardolgu bozukluklarıınnıın n 
nedeni elektrokimyasal tepkimelerdir.nedeni elektrokimyasal tepkimelerdir.

�� (Ag(Ag--HgHg--CuCu--SnSn-- Zncl nin alaZncl nin alaşışımmıından ndan 
oluoluşşan  amalgamda galvanik akan  amalgamda galvanik akıım m 
oluoluşşumu)umu)



�� YA TERCYA TERCĐĐHHĐĐMMĐĐZ NE OLMALI?Z NE OLMALI?
�� GGüünnüümmüüzde birzde birççok ok üülkede amalgamlkede amalgamıın kullann kullanıımmıı

yasaklanmyasaklanmışışttıır. Onun yerine dir. Onun yerine dişş dolgusunda en dolgusunda en ççok tercih ok tercih 
edilen seramik dolgulardedilen seramik dolgulardıır. Kesinlikle bir galvanik akr. Kesinlikle bir galvanik akııma yada ma yada 
zehirlenmelere sebep olmazlar. Seramikler izehirlenmelere sebep olmazlar. Seramikler iççi i ççimentoyla imentoyla 
doldurulmudoldurulmuşş, sabit, di, sabit, dişş kokusu yapmayan sakokusu yapmayan sağğllııklklıı dolgularddolgulardıır.r.



�� DENEY 1:KARARAN GDENEY 1:KARARAN GÜÜMMÜÜŞŞLERLERĐĐN TEMN TEMĐĐZLENMESZLENMESĐĐ

�� Elektrokimya birElektrokimya birççok alanda kullanok alanda kullanıılan malzemelerin kimyasal temelini olulan malzemelerin kimyasal temelini oluşşturan turan 
bir konu oldubir konu olduğğu iu iççin deney ve gin deney ve güünlnlüük hayatta kullank hayatta kullanıılan malzemelere lan malzemelere öörnek rnek 
vermekte zorlanvermekte zorlanıılmaz. Buglmaz. Bugüün daha ziyade sn daha ziyade süüs es eşşyasyasıı yapyapıımmıında kullannda kullanıılan lan 
ggüümmüüşş, acaba neden bir s, acaba neden bir süüre sonra kararre sonra kararıır? Kararan gr? Kararan güümmüüşşler nasler nasııl l 
temizlenebilir? Kararma olaytemizlenebilir? Kararma olayıında gernda gerççekleekleşşen tepkime ne ten tepkime ne tüür bir tepkimedir? r bir tepkimedir? 
Bu sorular Bu sorular ööğğrencilere sorularak bununla ilgili ararencilere sorularak bununla ilgili araşşttıırma yapmalarrma yapmalarıı istenir. istenir. 
Elektrokimya konusunun teorik olarak aElektrokimya konusunun teorik olarak aççııklanmasklanmasıından sonra ndan sonra ööğğrencilerin rencilerin 
araaraşşttıırmalarrmalarıı dodoğğrultusunda srultusunda sıınnııfta tartfta tartışışma ortamma ortamıı yaratyaratııllıır.   Sr.   Sıınnııfta bu konu fta bu konu 
tarttartışıışılarak kararan glarak kararan güümmüüşşlerin temizlenmesi ile ilgili, malzemeleri kolay temin lerin temizlenmesi ile ilgili, malzemeleri kolay temin 
edilebilen bir deney yapedilebilen bir deney yapııllıır. Bu deneyin yapr. Bu deneyin yapıımmıından sonra gerndan sonra gerççekleekleşşen tepkime en tepkime 
ile ilgili tekrar soruile ilgili tekrar soru--cevap ycevap yööntemi ile ntemi ile ööğğrenciler drenciler düüşşüünmeye sevk edilirler. nmeye sevk edilirler. 

�� Metaller elektron vererek bileMetaller elektron vererek bileşşik oluik oluşştururlar. O halde kolay elektron verebilen tururlar. O halde kolay elektron verebilen 
metallerin aktiflimetallerin aktifliğği yi yüüksektir. Yani elektron vererek kimyasal tepkimeye ksektir. Yani elektron vererek kimyasal tepkimeye 
girmeleri ygirmeleri yüüksektir. ksektir. 

�� AgAg››SnSn››NiNi››FeFe››ZnZn››AlAl››MgMg››KK››LiLi
�� ←←sola dosola doğğru gidildikru gidildikççe indirgenme potansiyeli artar.   Buna ge indirgenme potansiyeli artar.   Buna gööre; gre; güümmüüşş

atmosferde oksitlenmeye karatmosferde oksitlenmeye karşışı bbüüyyüük ek eğğilim gilim göösterir. Gsterir. Güümmüüşşüün kararmasn kararmasıınnıın n 
sebebi, havadaki hidrojen ssebebi, havadaki hidrojen süülflfüür ile reaksiyona girmesidir.  Olur ile reaksiyona girmesidir.  Oluşşan gan güümmüüşş
ssüülfitlfit’’in kimyasal ismine kararma denir.in kimyasal ismine kararma denir.



�� 4Ag0(k)+2H2S(g)+O2 4Ag0(k)+2H2S(g)+O2 →→2Ag2S(k)+H2O(s)2Ag2S(k)+H2O(s)
�� Kararan gKararan güümmüüşşleri evde kabartma veya leri evde kabartma veya ççamaamaşışır sodasr sodasıı

kullanarak, alkullanarak, alüüminyum folyo yardminyum folyo yardıımmıı ile temizleyebiliriz. ile temizleyebiliriz. 
�� AlAlüüminyum gminyum güümmüüşşten daha aktif bir maddedir. Yani elektron ten daha aktif bir maddedir. Yani elektron 

verme everme eğğilimi daha yilimi daha yüüksektir.  Geniksektir.  Genişş bir tencerenin ibir tencerenin iççine 1ine 1--2 litre 2 litre 
su koyup, su koyup, üüzerine 7zerine 7--8 yemek ka8 yemek kaşığışığı kabartma sodaskabartma sodasıı ilave edilir ve ilave edilir ve 
bu solusyon bu solusyon ııssııttııllıır. Tencerenin dibine yerler. Tencerenin dibine yerleşştirilen altirilen alüüminyumun minyumun 
üüzerine gzerine güümmüüşş eeşşya konur. ya konur. 

�� Tencere su kaynayTencere su kaynayııncaya kadar ncaya kadar ııssııttııllıır. Bu ir. Bu işşlem bittikten sonra lem bittikten sonra 
ggüümmüüşş eeşşya su ile durulanya su ile durulanıır. Gr. Güümmüüşşüün kimyasal temizlenmesi, n kimyasal temizlenmesi, 
alalüüminyumda gminyumda güümmüüşşe doe doğğru elektronlarru elektronlarıın hareket etmesiyle n hareket etmesiyle 
gergerççekleekleşşen elektrokimyasal bir sen elektrokimyasal bir süürereççtir. tir. 

�� GGüümmüüşşüün indirgenme potansiyeli aln indirgenme potansiyeli alüüminyumdan fazla olduminyumdan fazla olduğğu iu iççin;in;
�� Katot: Ag+ +eKatot: Ag+ +e--→→Ag(k)(indirgenme)Ag(k)(indirgenme)
�� Anot: Al(k) Anot: Al(k) →→Al+3(aq )+3eAl+3(aq )+3e--
�� Sodyum bikarbonat, alSodyum bikarbonat, alüüminyumun gminyumun güümmüüşşle reaksiyona girmesini le reaksiyona girmesini 

sasağğlar ve elektrokimyasal bir slar ve elektrokimyasal bir süürece sebebiyet veren iletken iyonik rece sebebiyet veren iletken iyonik 
bir bir çöçözelti oluzelti oluşşur.ur.



DENEY 2: LDENEY 2: LĐĐMON PMON PĐĐLLĐĐ VEYA PATATES PVEYA PATATES PĐĐLLĐĐ
YAPMAYAPMA

Şekildeki gibi bir patates veya bir limona çinko 
ve bakır elektrotlar batırılarak bir pil 
oluşturulabilir. Bu malzemeler kolay temin 
edilebilir ve sınıf ortamında rahatlıkla 
uygulanabilir



�� DENEY 3:DEMDENEY 3:DEMĐĐRRĐĐN KOROZYONUN KOROZYONU

�� EtrafEtrafıımmıızda korozyona birzda korozyona birççok ok öörnek rnek 
ggöörrüürrüüz. Demirin z. Demirin üüzerindeki pas, zerindeki pas, 
ggüümmüüşşteki kararma, bakteki kararma, bakıır ve r ve 
pirincin pirincin üüzerinde oluzerinde oluşşan yean yeşşil il 
tabaka bunlardan tabaka bunlardan ççok azok azııddıır. r. 



Soldaki çivinin alt kısmının ucu bunzen bekinde ısıtılır. 
Ortadaki çivi 2 çinko parçacığıyla uç kısımlarından 
sarılır. Sağdaki çivi ise bakırla sarılır. Kaba sıcak jelatin 
çözeltisi dökülür. Jelatin kısa zamanda katılaşır ve 
korozyon süreci başlar. Reaksiyonun görünebilirliği 
açısından fenolftalein ve K3Fe(CN)6 indikatör olarak 
kullanılır.  Katotda gerçekleşen tepkime kırmızıdır. Bu 
renk fenolftaleinin bazik formuna dayanır. Demir 
anodunun çevresi demir kompleksiyle oluşan Fe+2 
iyonlarına dayanan Berlin mavisi rengindedir.



�� BakBakıır katot olarak, demir anot olarak tepkimeye girer. r katot olarak, demir anot olarak tepkimeye girer. 
�� (sa(sağğdaki daki ççivi)ivi)
�� EE°°(Cu2+ / Cu) = + 0.35 V ve  E(Cu2+ / Cu) = + 0.35 V ve  E°°(Fe2+ / Fe) = (Fe2+ / Fe) = -- 0.44 V 0.44 V 
�� Ortadaki Ortadaki ççivi iivi iççin;in;
�� EE°°(Zn2+ / Zn) = (Zn2+ / Zn) = -- 0.76 V ve E0.76 V ve E°°(Fe2+ / Fe) = (Fe2+ / Fe) = -- 0.44 V0.44 V
�� Bu lokal elementte katot olarak demir, anot olarak Bu lokal elementte katot olarak demir, anot olarak ççinko tepkime verir.inko tepkime verir.
�� Soldaki Soldaki ççivi iivi iççin;in;
�� Soldaki Soldaki ççivinin yanmivinin yanmışış alttaki ucu yanmamalttaki ucu yanmamışış ucuna gucuna gööre daha soy re daha soy 

karaktere sahiptir. Yanmkaraktere sahiptir. Yanmışış ucunda oksijen indirgenir.ucunda oksijen indirgenir.



DENEY 4: ELEKTROKDENEY 4: ELEKTROKĐĐMYASAL AKIMLA SAATMYASAL AKIMLA SAATĐĐN N 
ÇÇALIALIŞŞMASIMASI

Zn elektrot(anot):Zn(k)→Zn +2(aq)+2e-
Cu elektrot(katot):Cu+2(aq)+2e-→ Cu  (k)



�� ŞŞekildeki deney dekildeki deney düüzenezeneğği, elektrokimyasal i, elektrokimyasal 
hhüücrenin temel parcrenin temel parççalaralarıınnıı ggööstermektedir. stermektedir. ÇÇinko inko 
ççubuk ZnSO4 ubuk ZnSO4 çöçözeltisine ve bakzeltisine ve bakıır r ççubuk da  ubuk da  
CuSO4 CuSO4 çöçözeltisine daldzeltisine daldıırrıılmlmışışttıır. Hr. Hüücre Zncre Zn’’un un 
Zn+2 ye yZn+2 ye yüükseltgenmesi Cu+2 nin Cukseltgenmesi Cu+2 nin Cu’’a a 
indirgenmesinin ayrindirgenmesinin ayrıı bböölmelerde aynlmelerde aynıı anda danda dışış
iletken tel araciletken tel aracııllığıığı ile elektron akile elektron akıımmıı temeline gtemeline gööre re 
ççalalışıışır. r. ÇÇinko ve bakinko ve bakıır r ççubuklar elektrot olarak ubuklar elektrot olarak 
adlandadlandıırrııllıır. Reaksiyon ilerledikr. Reaksiyon ilerledikççe sabit bir elektron e sabit bir elektron 
akakıımmıı oluoluşşur. Bur. Bööylece elektrik ylece elektrik üüretilir. retilir. 

�� Yani elektrik motorunu hareket ettirecek elektriksel Yani elektrik motorunu hareket ettirecek elektriksel 
iişş üüretilir. retilir. 



�� DENEY 5: DENEY 5: ÇÇĐĐNKOYLA KAPLANAN NKOYLA KAPLANAN ÇÇĐĐVVĐĐNNĐĐN KATODN KATODĐĐK K 
KORUNMASI:KORUNMASI:

�� ÇÇinko ile kaplanminko ile kaplanmışış ççivi suya daldivi suya daldıırrııllıır. r. 
Demir kendisinden daha elektropozitif bir Demir kendisinden daha elektropozitif bir 
metalle kaplandmetalle kaplandığıığı iiççin katot olarak davranin katot olarak davranıır r 
ve korozyona uve korozyona uğğramaz.ramaz.



DENEY6: BDENEY6: BĐĐR ANAHTARIN BAKIRLA KAPLANMASIR ANAHTARIN BAKIRLA KAPLANMASI





TEORTEORĐĐK BK BĐĐLGLGĐĐLERLER

�� Elektrokimya, kimya alanElektrokimya, kimya alanıında en nda en ççok ok 
kavram yankavram yanıılglgııssıına dna düüşşüülen konular len konular 
arasarasıında yer alnda yer alıır. Bu konuda verilen yeni r. Bu konuda verilen yeni 
bilgiler, var olan bilgilerle babilgiler, var olan bilgilerle bağğdadaşşttıırrıılamadlamadığıığı
iiççin in ööğğrenciler bu konuyu renciler bu konuyu öözzüümseyemezler. mseyemezler. 
Bu sebeple konuyu anlatBu sebeple konuyu anlatıırken hazrken hazıır bilgi r bilgi 
vermek yerine, dvermek yerine, düüşşüünerek, aranerek, araşşttıırarak, rarak, 
ggöözlemleyerek bilgiye ulazlemleyerek bilgiye ulaşışılmaslmasıı
sasağğlanmallanmalııddıır. r. 



�� ÖÖrnerneğğin elektrokimya tanin elektrokimya tanıımmıınnıı yapmak yerine, yapmak yerine, 
Uygulamada Uygulamada ççok bok büüyyüük bir anlamk bir anlamıı olan elektrik olan elektrik 
enerjisi nedir?enerjisi nedir?’’, , ‘‘HayatHayatıımmıızda naszda nasııl bir yeri l bir yeri 
vardvardıır?r?’’şşeklinde sorular sorulur.eklinde sorular sorulur.

�� ÖÖğğrencilere rencilere ‘‘Teknoloji toplumunda gTeknoloji toplumunda güçüç santralleri santralleri 
veya pillerden saveya pillerden sağğlanamayan elektriksiz bir glanamayan elektriksiz bir güünnüü
ddüüşşüünnüünnüüz. Hayatz. Hayatıımmıızda bu kadar zda bu kadar öönemli bir yere nemli bir yere 
sahip olan elektrik enerjisi nassahip olan elektrik enerjisi nasııl olul oluşşabilir? Sizce abilir? Sizce 
nasnasııl bir reaksiyon gerl bir reaksiyon gerççekleekleşşir?.ir?.’’ Elektrik akElektrik akıımmıınnıın n 
kimyasal reaksiyonlarla ilikimyasal reaksiyonlarla ilişşkisi nedir?,kisi nedir?, şşeklinde eklinde 
sorular sorularak sorular sorularak ööğğrenciler drenciler düüşşüünmeye sevk nmeye sevk 
edilirler. edilirler. 



�� KimyanKimyanıın elektrik enerjisi ve kimyasal enerji n elektrik enerjisi ve kimyasal enerji 
ddöönnüüşşüümleri ile ilgilenen alanmleri ile ilgilenen alanıınnıın n 
elektrokimya olduelektrokimya olduğğu belirtilir. Elektrokimya u belirtilir. Elektrokimya 
elektrik akelektrik akıımmıınnıın kimyasal reaksiyonlarla n kimyasal reaksiyonlarla 
olan iliolan ilişşkisini akisini aççııklar. Bir elektrokimyasal klar. Bir elektrokimyasal 
olay mutlaka bir redoks reaksiyonudur. olay mutlaka bir redoks reaksiyonudur. 
Elektrik Elektrik üüretir veya elektrik akretir veya elektrik akıımmıı yardyardıımmııyla yla 
bir reaksiyon olubir reaksiyon oluşşur. Her redoks reaksiyonu ur. Her redoks reaksiyonu 
indirgenme yarindirgenme yarıım reaksiyonu ve m reaksiyonu ve 
yyüükseltgenme yarkseltgenme yarıım reaksiyonu olmak m reaksiyonu olmak 
üüzere iki yarzere iki yarıım reaksiyondan meydana gelir. m reaksiyondan meydana gelir. 



�� Bir Bir ççok kimyasal olaylar maddeler ok kimyasal olaylar maddeler 
arasarasıındaki elektron alndaki elektron alışışveriverişşine dayanine dayanıır. r. 
Kimyasal reaksiyonlarKimyasal reaksiyonlarıın elektrik n elektrik üüretiminde, retiminde, 
elekrielekriğğin de kimyasal reaksiyon oluin de kimyasal reaksiyon oluşşturmada turmada 
kullankullanıımmııyla ilgili olan tyla ilgili olan tüüm konular m konular 
elektrokimya baelektrokimya başşllığıığı altaltıında kimya nda kimya 
eeğğitiminde verilir. itiminde verilir. 

�� Elektrokimyasal sElektrokimyasal süürereççler redox (indirgenmeler redox (indirgenme--
yyüükseltgenme) reaksiyonu oldukseltgenme) reaksiyonu olduğğuna guna gööre; re; 
elektronlar bir maddeden dielektronlar bir maddeden diğğer maddeye er maddeye 
aktaraktarıılmaktadlmaktadıır. r. 



� YYYYÜÜÜÜKSELTGENME VE KSELTGENME VE KSELTGENME VE KSELTGENME VE ĐNDNDNDNDĐRGENMERGENMERGENMERGENME

� Reaksiyonların pek çoğu yükseltgenme 
reaksiyonlarıdır. Bu tür reaksiyonlarda, 
atomların yükseltgenme sayılarında 
değişmeler meydana gelir.

� Bir atom yükseltgendiğinde; elektronlarını
kaybeder ve yükseltgenme sayısı artar. Bir 
atom indirgendiğinde ise; elektronlar 
kazanır ve yükseltgenme sayısı azalır.



� Redoks reaksiyonlarında yer alan yükseltgenme ve indirgenme 
işlemlerini ayrı ayrı ifade etmek

� mümkündür. Redoks reaksiyonlarını iki yarı - reaksiyon şeklinde 
yazabiliriz. Örneğin

� sodyum ve klordan, sodyum klorür oluşumu reaksiyonu iki yarı
reaksiyon olarak yazılabilir.

� Yarı reaksiyon denklemi, yarı-denklem olarak adlandırılır.
� Yükseltgenme yarı-reaksiyonu : 2 Na 2Na+ + 2e -
� Đndirgenme yarı-reaksiyonu : Cl2 + 2e - 2Cl -
� Toplam redoks reaksiyonu : 2 Na + Cl2 2 Na Cl
� Yarı reaksiyon kendisi tek başına yer alamaz. Çünkü indirgenme 

olmaksızın
� yükseltgenme, yükseltgenme olmaksızın indirgenme olamaz. Đki yarı-

reaksiyonun
� toplamı tüm toplam reaksiyonu gösterir. Reaksiyon sırasında verilen 

elektron
� sayısı alınan elektron sayısına eşit olmalıdır. Bu nedenle toplam 

redoks
� reaksiyonunda elektronlar yer almaz.



�� ÖÖğğrenciler genelde yrenciler genelde yüükseltgenmenin oksijen kseltgenmenin oksijen 
eklenmesi, indirgenmenin oksijen ayreklenmesi, indirgenmenin oksijen ayrıılmaslmasıı
olduolduğğunu dunu düüşşüünerek, bnerek, büüyyüük bir kavram yank bir kavram yanıılglgııssıı
yaparlar. Bu sebeple redoks reaksiyonlaryaparlar. Bu sebeple redoks reaksiyonlarıınnıın n 
elektron alelektron alışışveriverişşiyle geriyle gerççekleekleşştitiğğini vurgulamak ini vurgulamak 
gerekir.gerekir.

�� Elektrokimya konusunun anlaElektrokimya konusunun anlaşışılmaslmasıınnıın temeli n temeli 
redoks tepkimelerinin anlaredoks tepkimelerinin anlaşışılmaslmasıına bana bağğllııddıır. Bu   r. Bu   
yyüüzden bu konu elektrokimyanzden bu konu elektrokimyanıın ban başışında nda 
ööğğrencilere detaylrencilere detaylıı olarak verilir. olarak verilir. 

�� YYüükseltgenme skseltgenme sıırasrasıında elementin elektron nda elementin elektron 
kaybetmesi, indirgenme skaybetmesi, indirgenme sıırasrasıında elementin nda elementin 
elektron kazanelektron kazanıımmıı ssööz konusudur. Yarz konusudur. Yarıı eeşşitlikler ve itlikler ve 
bunlarbunlarıın denklen denkleşştirilmesi tirilmesi ööğğretildikten sonra, retildikten sonra, 
kimyasal temeli redoks reaksiyonlarkimyasal temeli redoks reaksiyonlarıına dayalna dayalıı
ggüünlnlüük hayattan bir k hayattan bir öörnekle arnekle aççııklanabilir. klanabilir. 



�� ÖÖğğrencilere; rencilere; ‘‘sarhosarhoşş ve ive iççkili iken arakili iken araçç kullankullanıırken rken 
yakalanan bir kiyakalanan bir kişşi di düüşşüünnüünnüüz. Polisler genellikle z. Polisler genellikle 
alkollalkollüü olduolduğğunu dunu düüşşüündndüükleri skleri süürrüüccüüleri test ileri test iççin in 
nefes analiznefes analizöörrüü kullankullanıırlar. Srlar. Süürrüüccüünnüün nefesinden n nefesinden 
bir miktar alet ibir miktar alet iççine aline alıınnıır. Sizce burada r. Sizce burada 
gergerççekleekleşşen reaksiyon nasen reaksiyon nasııldldıır?r?’’sorularak sorularak 
ööğğrencilerin bu konuyu tartrencilerin bu konuyu tartışışmasmasıı ve fikirlerini ve fikirlerini 
sunmalarsunmalarıı sasağğlanlanıır. Bu aletin r. Bu aletin ççalalışışma prensibi ma prensibi 
şşööyledir: nefesteki alkol(etanol) potasyum dikromat yledir: nefesteki alkol(etanol) potasyum dikromat 
asidik asidik çöçözeltisi ile muamele edilir.zeltisi ile muamele edilir.

�� 3CH3CH2OH+2K2Cr2O7+8H2SO43CH3CH2OH+2K2Cr2O7+8H2SO4→→3CH3COOH+2Cr2(SO4)3+2K2SO4+11H2O3CH3COOH+2Cr2(SO4)3+2K2SO4+11H2O
�� (etanol)         (potasyumdikromat)(s(etanol)         (potasyumdikromat)(süülfirik asit)   (asetik asit)   (krom(lfirik asit)   (asetik asit)   (krom(ıııııı)s)süülfat)(potasyum slfat)(potasyum süülfat)lfat)

�� (turuncu)                                    (turuncu)                                    (ye(yeşşil) il) 



Bu reaksiyonda etanol asetik aside yükseltgenir ve turuncu dikromat 
iyonundaki krom(vı), yeşil krom(ııı) iyonuna indirgenir. Sürücünün alkol 
seviyesi, bu renk değişiminin derecesi ölçülerek kolayca belirlenebilir.



�� Elektrik akElektrik akıımmıı nasnasııl olul oluşşur? Neden katottan ur? Neden katottan 
anoda doanoda doğğru deru değğil de, anottan katoda doil de, anottan katoda doğğru ru 
akar?akar? Bu sorular Bu sorular ööğğrencide soru irencide soru işşaretleri aretleri 
yaratan sorulardyaratan sorulardıır. Bunun ar. Bunun aççııklamasklamasıınnıı bir bir 
benzetim yaparak abenzetim yaparak aççııklayabiliriz. klayabiliriz. Elektrik Elektrik 
akakıımmıı elektrotlar araselektrotlar arasıında elektriksel nda elektriksel 
potansiyel farkpotansiyel farkıı nedeniyle anottan katoda nedeniyle anottan katoda 
dodoğğru akar. Elektrik akru akar. Elektrik akıımmıınnıın akn akışıışı, suyun , suyun 
yeryerççekimsel potansiyel enerji farkekimsel potansiyel enerji farkıı nedeniyle nedeniyle 
yyüüksekten dksekten döökküülmesine veya gazlmesine veya gazıın yn yüüksek ksek 
basbasıınnçç bböölgesinden dlgesinden düüşşüük bask basıınnçç bböölgesine lgesine 
hareket etmesine benzetilebilir. hareket etmesine benzetilebilir. 



GALVANĐK HÜCRE                       ELEKTROLĐTĐK HÜCRE

Şekildeki düzeneklerde bir elektrolitik hücre ve bir galvanik 
hücre vardır. Galvanik hücreler elektrik enerjisi depolar. 
Elektrolitik hücreler elektrik enerjisi harcar. Bu iki hücre 
arasındaki farkın anlaşılması için bu şekiller çizilebilir.



�� KOROZYONKOROZYON

�� Korozyon metallerin elektrokimyasal yolla Korozyon metallerin elektrokimyasal yolla 
parparççalanmasalanmasııddıır.r.

�� EtrafEtrafıımmıızda korozyona birzda korozyona birççok ok öörnek grnek göörrüürrüüz. z. 
Demirin Demirin üüzerindeki pas, gzerindeki pas, güümmüüşşteki kararma, teki kararma, 
bakbakıır ve pirincin r ve pirincin üüzerinde oluzerinde oluşşan yean yeşşil il 
tabaka bunlardan tabaka bunlardan ççok azok azııddıır.r.





�� KATODKATODĐĐK KORUMA:K KORUMA:

�� Korozyona uKorozyona uğğrayan metalin katot yaprayan metalin katot yapıılarak larak 

korozyonun korozyonun öönlenmesidir.yer altnlenmesidir.yer altıındaki demir borular ndaki demir borular 

ve demir tankalrve demir tankalrıın paslanmasn paslanmasıı, bunlar, bunlarıın n ççinko inko 

magnezyum gibi demirden daha kolay magnezyum gibi demirden daha kolay 

yyüükseltgenebilecek metallerle bakseltgenebilecek metallerle bağğlandlandığıığı zaman zaman 

öönlenir.nlenir.



�� PPĐĐLLERLLER
�� Piller sabit potansiyelde elektrik doPiller sabit potansiyelde elektrik doğğru akru akıım kaynam kaynağığı olarak olarak 

kullankullanıılabilen elektrokimyasal hlabilen elektrokimyasal hüücre veya bir araya getirilmicre veya bir araya getirilmişş
elektrokimyasal helektrokimyasal hüücre serisidir. Piller elektrokimyasal hcre serisidir. Piller elektrokimyasal hüücrelere prensip crelere prensip 
olarak benzeseler de, pilin kendi kendine yetmesi ve tuz kolarak benzeseler de, pilin kendi kendine yetmesi ve tuz kööprprüüssüü gibi gibi 
ek parek parççalara ihtiyacalara ihtiyacıınnıın olmamasn olmamasıı gibi gibi üüststüünlnlüüğğüü bulunmaktadbulunmaktadıır. r. 







SUYUN 
ELEKTROLĐZĐ



DERS PLANI 
Dersin Adı                                               KĐMYA 
Ünitenin Adı/No                                   elektrokimya 
Konu Elektrokimyasal reaksiyonlar 
Süre: 11 Ders 
saati 

   

BÖLÜM II 

Ünite Kavramları ve Sembolleri / Davranış Örüntüsü  
Güvenlik Önlemleri (Varsa)  

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri 
Anlatım, proje tabanlı öğrenme,tepegöz,araştırma 
yapma, deney yapma, analiz, örnekleme, tartışma, soru 
cevap, gösteri 

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve 
Kaynakça=Öğretmen--Öğrenci 

Meb kimya ders kitabı, kimya soru bankası, 
kimya konu anlatım,  poverpoint  sunumları, tepegöz, 
deney araç gereçleri, 

ÖZET: Konunun özeti ektedir. 
BÖLÜM III 

Ölçme Değerlendirme  

Bireysel Öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme Değerlendirme 
Konularla ilgili sürekli sözlü notuna 
yönelik soru-cevap, örümcek ağı 
oluşturma 

Grupla Öğrenme Etkinliklerine Yönelik Ölçme Değerlendirme 
Deneylerle ilgili soru-cevap, örümcek 
ağı 
                  QUĐZ, deney yaptırma Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler ve Đleri Düzeyde Öğrenme 

Hızında Olan Öğrenciler Đçin Ek Ölçme Değerlendirme Etkinlikleri         Sözlü sınav 
Dersin Diğer Derslerle Đlişkisi    
BÖLÜM IV 

Planın Uygulanmasına Đlişkin Açıklamalar 
Plan pover point sunumla anlatılıp,soru-cevap ve anladığını 
kağıda dökme(Quiz) ile işlenip deneylerle desteklenecektir. 
Çeşitli modeller gösterilicektir. 

 

Öğrenci Kazanımları / Hedef Ve Davranışları 

 

Hedefler: 
1.Redoks reaksiyonları,  
2. Elektrokimyasal hücreler, 
 3. standart pil potansiyelleri, 
4.piller 
,5. korozyon, 
6. katodik koruma 

Sözel-Dilsel Yazdırarak, sorarak, yorum yaptırarak, tekrar yaptırarak öğretme 

Doğacı Pillerin   incelenmesi, deneyler yapılması 

Sosyal-Kişiler Arası Karşılıklı gruplar oluşturarak anlattırma, soru sorma, yarışma 

Mantıksal Matematiksel 
Bilgileri kullanma,  kullanma, kavramlar arası ilişkiler kurma, benzetme, 
sonuca bağlama 

Bireysel-öze dönük Bireyin ruh haline, niyetine, güçlü ve zayıf duygularına göre anlatım 

Görsel-Uzaysal Renkli resimler göstererek anlatma, resim çizdirme 

Müziksel-Ritmik Şiirsel anlatım, ses tonunu değiştirmek. Fon müziği kullanmak 

Ö
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Bedensel-Duyusal Yüz mimiklerini, bütün beden dilini kullanmak 



�� ÜÜNNĐĐTE PLANITE PLANI
�� Konu baKonu başşllığıığı: : AMALGAMAMALGAMııN DOLGUSU, N DOLGUSU, 
SONRA SONRA ÇÇııKAR KOKUSUKAR KOKUSU

�� Kimya ile iliKimya ile ilişşkisi:kisi:
Amalgam %50 gümüş, %50 bakır, kalay, ve  civa dan  oluşur.  Dolgunun 
alüminyumla teması kısa devre oluşturarak elektrotlar arasından zayıf bir 
akımın geçmesine neden olur. Ağızda galvonik bir akım oluşmasından 
dolayı acı hissedilebilir. Ağızda pil olarak adlandırılır. Bu akımla gümüş
serbest kalır. Ağızda koku ve bakteriler oluşur. %50 nin üzerinde gümüş
içeren amalgamdan oluşan diş dolguları zehir kaynaklarıdır. Gümüş
sıvılarda hemen çözünür ve oda sıcaklığında hemen buharlaşır. 
Solunumla ciğerlere oradanda sinir sistemlerini uyararak tüm organizmayı
etkiler. Örneğin altın gibi kaplama ve köprüleri oluşturan metallerle tükürük 
direk veya indirekt olarak temasa girerse, ağızda bu soy olmayan metaller 
akım ve korozyon oluşturabilirler. 



DERS SDERS SÜÜRESRESĐĐ: 11 DERS SAAT: 11 DERS SAATĐĐ

�� HEDEF VE DAVRANIHEDEF VE DAVRANIŞŞLARLAR::
�� HEDEF1:REDOKS REAKSHEDEF1:REDOKS REAKSĐĐYONLARINI TANIMAYONLARINI TANIMA

�� YYÜÜKSELTGENME VE KSELTGENME VE ĐĐNDNDĐĐRGENME REAKSRGENME REAKSĐĐYONLARINI KAVRAYABYONLARINI KAVRAYABĐĐLMELME

�� REDOKS REAKSREDOKS REAKSĐĐYONLARININ DENKLEYONLARININ DENKLEŞŞTTĐĐRRĐĐLMESLMESĐĐNNĐĐ KAVRAMAKAVRAMA

�� KKĐĐMYASAL TEMELMYASAL TEMELĐĐ REDOKSA DAYALI REDOKSA DAYALI ÖÖRNEK VERMERNEK VERME

�� HEDEF2:ELEKTROKHEDEF2:ELEKTROKĐĐMYAYI  KAVRAMAMYAYI  KAVRAMA

�� ELEKTROKELEKTROKĐĐMYANIN TANIMINI YAPMAMYANIN TANIMINI YAPMA

�� ELEKTRELEKTRĐĐK AKIMININ OLUK AKIMININ OLUŞŞMASINI KAVRAMAMASINI KAVRAMA

�� KATOT, ANOT, TUZ KKATOT, ANOT, TUZ KÖÖPRPRÜÜSSÜÜ, ELEKTROK KAVRAMLARINI KAVRAYARAK, , ELEKTROK KAVRAMLARINI KAVRAYARAK, 
ELEKTROKELEKTROKĐĐMYASAL HMYASAL HÜÜCRE OLUCRE OLUŞŞTURABTURABĐĐLMELME

�� GALVANGALVANĐĐK VE ELEKTROKK VE ELEKTROKĐĐMYASAL HMYASAL HÜÜCRELERCRELERĐĐN TANIMINI YAPMA VE N TANIMINI YAPMA VE 
MODELLERLE GMODELLERLE GÖÖSTERMESTERME

�� STANDART PSTANDART PĐĐL POTANSL POTANSĐĐYELLERYELLERĐĐNNĐĐ TANIYABTANIYABĐĐLMELME



�� HEDEF3:PHEDEF3:PĐĐLLERLLERĐĐN KULLANIMINA DN KULLANIMINA DĐĐKKAT KKAT ÇÇEKMEEKME

�� PPĐĐLLERLLERĐĐN TANIMINI YAPABN TANIMINI YAPABĐĐLMELME

�� PPĐĐL L ÇÇEEŞĐŞĐTLERTLERĐĐNNĐĐ TANIYABTANIYABĐĐLMELME

�� PPĐĐLLERLLERĐĐN KULLANIM ALANLARINI KAVRAYABN KULLANIM ALANLARINI KAVRAYABĐĐLMELME

�� HEDEF4:KOROZYONA UHEDEF4:KOROZYONA UĞĞRAYAN MADDELERE DRAYAN MADDELERE DĐĐKKAT KKAT ÇÇEKMEEKME

�� KOROZYONUN TANIMINI YAPABKOROZYONUN TANIMINI YAPABĐĐLMELME

�� KOROZYONA UKOROZYONA UĞĞRAYAN MADDELERE RAYAN MADDELERE ÖÖRNEK VEREBRNEK VEREBĐĐLMELME

�� KOROZYONDAN KORUNMANIN YOLLARINI KAVRAYABKOROZYONDAN KORUNMANIN YOLLARINI KAVRAYABĐĐLMELME

�� KATODKATODĐĐK KORUNMANIN TANIMINI YAPABK KORUNMANIN TANIMINI YAPABĐĐLMELME

�� KATODKATODĐĐK KORUNMANIN KULLANIM AMAK KORUNMANIN KULLANIM AMAÇÇLARINI VE KULLANIM LARINI VE KULLANIM 
YERLERYERLERĐĐNNĐĐ KAVRAYABKAVRAYABĐĐLMELME



ÖÖĞĞRENMERENME--ÖÖĞĞRETME RETME 
ETKETKĐĐNLNLĐĐKLERKLERĐĐ

�� AnlatAnlatıımm
�� SoruSoru--cevapcevap
�� Animasyon gAnimasyon göösterisisterisi
�� Deney yDeney yööntemintemi
�� Model ve Model ve şşema gema göösterimisterimi
�� TartTartışışmama
�� araaraşşttıırmarma



BBĐĐREYSEL REYSEL ÖÖĞĞRENME ETKRENME ETKĐĐNLNLĐĐKLERKLERĐĐ

Deney yaptDeney yaptıırrııllıır, arar, araşşttıırma yaptrma yaptıırrııllıır.r.
GRUPLA GRUPLA ÖÖĞĞRENME ETKRENME ETKĐĐNLNLĐĐKLERKLERĐĐ

ÖÖğğrenciler gruplara ayrrenciler gruplara ayrıılarak bireysel larak bireysel 
olarak yaptolarak yaptııklarklarıı deneylerin sonudeneylerin sonuççlarlarıınnıı
didiğğer grup arkadaer grup arkadaşşlarlarııyla karyla karşışılalaşşttıırmalarrmalarıı
sasağğlanlanıır.r.

KULLANILAN EKULLANILAN EĞĐĞĐTTĐĐM TEKNOLOJM TEKNOLOJĐĐSSĐĐ

�� Power PointPower Point
�� Deney uygulamalarDeney uygulamalarıı
�� TepegTepegööz z 



EEĞĐĞĐTTĐĐM MATERYALLERM MATERYALLERĐĐ
DENEYLERDE KULLANILAN MALZEMELERDENEYLERDE KULLANILAN MALZEMELER

�� DENEY1:DENEY1:

�� KARARMIKARARMIŞŞ GGÜÜMMÜÜŞŞ

�� ALUMALUMĐĐNYUM FOLYONYUM FOLYO

�� SODYUM BSODYUM BĐĐKARBONATKARBONAT

�� SUSU

�� GENGENĐŞĐŞ KAPKAP

�� DENEY2:DENEY2:

�� LLĐĐMON VEYA PATATESMON VEYA PATATES

�� ÇÇĐĐNKO ELEKTROT, BAKIR ELEKTROTNKO ELEKTROT, BAKIR ELEKTROT

�� LAMBALAMBA



�� DENEY 3:DENEY 3:

�� 3 ADET DEM3 ADET DEMĐĐR R ÇÇĐĐVVĐĐ

�� JELATJELATĐĐN N ÇÖÇÖZELTZELTĐĐSSĐĐ

�� ÇÇĐĐNKO VE BAKIR PARNKO VE BAKIR PARÇÇACIKACIK

�� FENOLFTALEFENOLFTALEĐĐNN

�� DENEY4:DENEY4:

�� SAATSAAT

�� ÇÇĐĐNKO VE BAKIR ELEKTROTNKO VE BAKIR ELEKTROT

�� ÇÇĐĐNKO SNKO SÜÜLFAT VE BAKIR SLFAT VE BAKIR SÜÜLFAT LFAT ÇÖÇÖZELTZELTĐĐSSĐĐ

�� DENEY5:DENEY5:

�� ÇÇĐĐNKOYLA KAPLANMINKOYLA KAPLANMIŞŞ ÇÇĐĐVVĐĐ

�� ÇÖÇÖZELTZELTĐĐ

�� DENEY6:DENEY6:

�� PPĐĐRRĐĐNNÇÇ ANAHTARANAHTAR

�� BAKIRBAKIR

�� 4.5 VOLTLUK P4.5 VOLTLUK PĐĐLL

�� KROKODKROKODĐĐL KISKAL KISKAÇÇ

�� ELEKTORLELEKTORLĐĐTTĐĐK K ÇÖÇÖZELTZELTĐĐ



�� Derste kullanDerste kullanıılan aralan araçç--geregereççler:ler:
1.1. BilgisayarBilgisayar
2.2.ProjeksiyonProjeksiyon
3.Tepeg3.Tepegöözz



DDĐĐKKAT KKAT ÇÇEKMEEKME
�� Bir parBir parçça ala alüüminyum kaminyum kağığıt,  t,  öörnerneğğin in şşekerlemeleri sarmak iekerlemeleri sarmak iççin kullanin kullanıılan kalan kağığıddıı, , 

dolgulu didolgulu dişşe baste bastıırrııp p ııssıırdrdığıığınnıız zaman ne hissedersiniz? z zaman ne hissedersiniz? 

�� Uygulamada Uygulamada ççok bok büüyyüük bir anlamk bir anlamıı olan elektrik enerjisi nedir?olan elektrik enerjisi nedir?’’, , ‘‘HayatHayatıımmıızda zda 
nasnasııl bir yeri vardl bir yeri vardıır? r? 

�� Teknoloji toplumunda gTeknoloji toplumunda güçüç santralleri veya pillerden sasantralleri veya pillerden sağğlanamayan elektriksiz lanamayan elektriksiz 
bir gbir güünnüü ddüüşşleyiniz. Hayatleyiniz. Hayatıımmıızda bu kadar zda bu kadar öönemli bir yere sahip olan elektrik nemli bir yere sahip olan elektrik 
enerjisi nasenerjisi nasııl olul oluşşabilir? Sizce nasabilir? Sizce nasııl bir reaksiyon gerl bir reaksiyon gerççekleekleşşir?.ir?.’’ Elektrik Elektrik 
akakıımmıınnıın kimyasal reaksiyonlarla ilin kimyasal reaksiyonlarla ilişşkisi nedir?kisi nedir?

•.sarhoş ve içkili iken araç kullanırken yakalanan bir kişi düşününüz. Polisler 
genellikle alkollü olduğunu düşündükleri sürücüleri test için nefes analizörü
kullanırlar. Sürücünün nefesinden bir miktar alet içine alınır. Sizce burada 
gerçekleşen reaksiyon nasıldır?
•. elektrik akelektrik akıımmıı nasnasııl olul oluşşur? Neden katottan anoda dour? Neden katottan anoda doğğru deru değğil de, anottan il de, anottan 
katoda dokatoda doğğru akar? ru akar? 



�� GGÜÜDDÜÜLEMELEME
�� GGüün in iççinde karinde karşışılalaşşttığıığımmıız elektrokimyasal z elektrokimyasal 

reaksiyonlara ve kullanreaksiyonlara ve kullanıım alanlarm alanlarıına na 
öörnekler verilirrnekler verilir

�� Bunlar hakkBunlar hakkıında nda ööğğrenci meraklandrenci meraklandıırrııllıırr

�� ÖÖğğrenciler konunun hedeflerinden renciler konunun hedeflerinden 
haberdar edilir.haberdar edilir.



DENEYSEL UYGULAMALARDENEYSEL UYGULAMALAR
�� Deney1: Deney1: 

�� AmaAmaçç ::GGüümmüüşşlerin kararmaslerin kararmasıında gernda gerççekleekleşşen en 
tepkimenin nastepkimenin nasııl oldul olduğğu ve kararan gu ve kararan güümmüüşşlerin lerin 
nasnasııl temizlenecel temizleneceğğini ini ööğğretmek hedeflenmiretmek hedeflenmişştir.tir.

�� SonuSonuçç::

Gümüşün kimyasal temizlenmesinin, 
alüminyumdan gümüşe doğru 
elektronların hareket etmesiyle 
gerçekleşen elektrokimyasal bir 
süreç olduğu öğrencilere kazandırılır. 



�� DENEY2:DENEY2:

�� AMAAMAÇÇ: : PPillerin bir elektrokimyasal hillerin bir elektrokimyasal hüücre cre 
olduolduğğunu, elektrokimyasal hunu, elektrokimyasal hüücre ile nekadar cre ile nekadar 
benzeselerde; pillerin tuz kbenzeselerde; pillerin tuz kööprprüülerine ihtiyaclerine ihtiyacıı
olmadolmadığıığınnıı, bununda pillerin , bununda pillerin üüststüün bir n bir öözellizelliğği i 
olduolduğğunu gunu gööstermek hedeflenmistermek hedeflenmişştir.tir.

�� SONUSONUÇÇ: : patates ve limon gibi gpatates ve limon gibi güünlnlüük k 
malzemelerle, piller malzemelerle, piller şşematik olarak gematik olarak göösteriirsteriir..



�� DENEY3:DENEY3:

�� AMAAMAÇÇ: : DDemirin anot olarak davranemirin anot olarak davranııp, p, 
yyüükseltgenerek korozyona ukseltgenerek korozyona uğğradradığıığınnıın n 
anlaanlaşışılmaslmasıı hedeflendi.hedeflendi.

�� SONUSONUÇÇ: : demir demir ççivi alumivi alumıınyum ve baknyum ve bakıır gibi r gibi 
indirgenme potansiyelleri farklindirgenme potansiyelleri farklıı olan olan 
metallerle sarmetallerle sarıılarak gerlarak gerççekleekleşşen tepkimeler en tepkimeler 
ggöözlenir.zlenir.



�� DENEY4:DENEY4:

�� AMAAMAÇÇ: : EElektrokimyasal aklektrokimyasal akıımla bir saatin mla bir saatin 
ççalalışışmasmasıı hedeflenmihedeflenmişştirtir..

�� SONUSONUÇÇ:: elektrik motorunu hareket ettirecek 
elektriksel iş üretilir. 



�� DENEY5:DENEY5:

�� AMAAMAÇÇ: : ÇÇinkoyla kaplanan demir inkoyla kaplanan demir ççivinin ivinin 
katodik koruma ile, korozyondan korunmaskatodik koruma ile, korozyondan korunmasıı
hedeflenmihedeflenmişştir.tir.

�� SONUSONUÇÇ: : Demir kendisinden daha Demir kendisinden daha 
elektropozitif bir metalle kaplandelektropozitif bir metalle kaplandığıığı iiççin katot in katot 
olarak davranolarak davranıır ve korozyona ur ve korozyona uğğramazramaz..



�� DENEY6:DENEY6:

�� AMAAMAÇÇ: : bir metalin ybir metalin yüüzeyinin ince bir katman zeyinin ince bir katman 
halinde bahalinde başşka bir metalle kaplanmaska bir metalle kaplanmasıı
hedeflenmihedeflenmişştir.tir.

�� SONUSONUÇÇ:: PirinPirinçç anahtaranahtarıın yn yüüzeyi bakzeyi bakıırla rla 
kaplankaplanıır.r.



�� AAşşaağığıdaki verilen tepkimelerden hangileri redoks tepkimesidir ? daki verilen tepkimelerden hangileri redoks tepkimesidir ? 
I. 2HI + Cl2 2HCl + I2 I. 2HI + Cl2 2HCl + I2 
II. CaCO3 CaO + CO2 II. CaCO3 CaO + CO2 
III. 2Ag + 2H2SO4 Ag2SO4 + SO2 + 2H2O III. 2Ag + 2H2SO4 Ag2SO4 + SO2 + 2H2O 
IV. NaCl + AgNO3 NaNO3 + AgCl IV. NaCl + AgNO3 NaNO3 + AgCl 
a) IIa) II--IV b) IIV b) I-- III c) II III c) II -- III d) IIII d) I-- IV e) IIIV e) II-- IIIIII-- IV IV 
�� ÇÇinko, bakinko, bakıır ve gr ve güümmüüşş metalleri ile ilgili olarak ametalleri ile ilgili olarak aşşaağığıdaki deneyler yapdaki deneyler yapııllııyor. yor. 
I. Bu I. Bu üçüç metal, HCl metal, HCl çöçözeltisine atzeltisine atııldldığıığında bunlardan hidrojen anda bunlardan hidrojen aççığığa a ççııkaran metal yalnkaran metal yalnıız z 

ççinkodur. inkodur. 
II. KatII. Katıı ggüümmüüşş, Bak, Bakıırsrsüülfat lfat çöçözeltisine atzeltisine atııldldığıığında bir kimyasal denda bir kimyasal değğiişşme gme göözlenmemektedir. zlenmemektedir. 

Bu Bu üçüç metal ve hidrojen, elektron verme emetal ve hidrojen, elektron verme eğğilimine gilimine gööre nasre nasııl sl sııralanralanıır? r? 
�� A) Zn>H2 >Cu >Ag B) Ag >Cu > H2 >Zn A) Zn>H2 >Cu >Ag B) Ag >Cu > H2 >Zn 
�� B) Ag >Cu > H2 >Zn B) Ag >Cu > H2 >Zn 
�� C) Cu >Ag > H2 >Zn D) Zn >H2 >Ag >Cu C) Cu >Ag > H2 >Zn D) Zn >H2 >Ag >Cu 
�� D) Zn >H2 >Ag >Cu D) Zn >H2 >Ag >Cu 
�� E) Ag >H2 >Cu >Zn E) Ag >H2 >Cu >Zn 

ÖÖLLÇÇMEME--DEDEĞĞERLENDERLENDĐĐRMERME



�� Zn (k) + Cu+2 (suda) Zn (k) + Cu+2 (suda) →→ Zn+2 (suda) + Cu(k)Zn+2 (suda) + Cu(k)
Redoks reaksiyonun kendiliRedoks reaksiyonun kendiliğğinden yinden yüürrüüyyüüp yp yüürrüümeyecemeyeceğğini belirleyiniz.ini belirleyiniz.

�� Fe+2 (suda) + Cr2 O Fe+2 (suda) + Cr2 O --27 + 14H+ (suda) 27 + 14H+ (suda) →→ ? Fe+3 (suda) + 2Cr+3 ? Fe+3 (suda) + 2Cr+3 
(suda) + 7H2 O(s)(suda) + 7H2 O(s)

�� Reaksiyonunda Fe+2 ve Fe+3 iyonlarReaksiyonunda Fe+2 ve Fe+3 iyonlarıı öönnüünde olmasnde olmasıı gereken katsaygereken katsayıı
kakaççttıır?r?

�� Cd | Cd+2 || Cu+2 | Cu pili iCd | Cd+2 || Cu+2 | Cu pili iççin ain aşşaağığıdakilerden hangisi dodakilerden hangisi doğğrudur?rudur?
A) Pil A) Pil şşemasemasıınnıın san sağğ yanyanıındaki elektrot anottundaki elektrot anottu
B) Pilin B) Pilin ∆∆EE°° 'i pozitif, pil kendili'i pozitif, pil kendiliğğinden inden ççalalışıışırr
C) Pilin C) Pilin ∆∆EE°° 'i pozitif, pil kendili'i pozitif, pil kendiliğğinden inden ççalalışışmazmaz
D) Pilin D) Pilin ∆∆EE°° 'i negatif'i negatif
E) Pilin E) Pilin ∆∆EE°° 'i negatif, pil kendili'i negatif, pil kendiliğğinden inden ççalalışıışır.r.



Değerlendirmede 
yapılan örümcek ağı ile 
alansal yeterlilik, sosyal 
davranış, deney 
becerisi, metot becerisi, 
temin tedarik, metodik 
görüş, bakım ve arıtma 
gibi beceriler ölçülmüş
olacaktır.

BECERBECERĐĐ PROFPROFĐĐLLĐĐNNĐĐN SAPTANMASIN SAPTANMASI



BECERBECERĐĐ MATRMATRĐĐSSĐĐ

Beceri matriksini  bu konunun iBeceri matriksini  bu konunun işşlenilenişşinde inde 
ööğğrenci yeti ve becerisini gelirenci yeti ve becerisini gelişştirecek bir tirecek bir 
yyööntem olarak kullanntem olarak kullanıılablabilir.ilir.



Amalgam dolgunun yerine Amalgam dolgunun yerine 
seramik dolgunun tercih seramik dolgunun tercih 
edilmesi gerektiedilmesi gerektiğği anlai anlaşışıldldıı

Dolgu Dolgu ççeeşşitlerinden itlerinden 
hangilerinin zararlhangilerinin zararlıı yada yararlyada yararlıı
olduolduğğu au aççııklandklandıı. . 
ElektrokimyanElektrokimyanıın gn güünlnlüük k 
hayatta kullanhayatta kullanıımmıı aaççııklandklandıı

Amalgam dolgunun alimunyum ve Amalgam dolgunun alimunyum ve 
ttüükküürrüükle olukle oluşşturduturduğğu galvonik u galvonik 
akakıımmıın elektrokimyann elektrokimyanıın alann alanıına na 
girdigirdiğğii anlaii anlaşışıldldıı

Amalgam dolgunun aAmalgam dolgunun ağığızda zda 
oluoluşşturduturduğğu aku akıımmıın vn vüücuda olan cuda olan 
zararlarzararlarıı anlaanlaşışıldldıı

YansYansııttıılan bilgi ve kavramlar lan bilgi ve kavramlar 
ççevre ve kimyaevre ve kimya

��DDİŞİŞ DOLGUSUNDA DOLGUSUNDA 
AMALDAMIN ZARARLARINA AMALDAMIN ZARARLARINA 
KARAR VERMEKKARAR VERMEK
��KOROZYONU KOROZYONU ÖÖNLEMENNLEMENİİN N 
YOLLARINI BULMAKYOLLARINI BULMAK

��FARKLI MADDELERFARKLI MADDELERİİN N İİND. ND. 
POTANSPOTANSİİYELLERYELLERİİNNİİ
TABLODA SUNMAKTABLODA SUNMAK
��ELEKTROKELEKTROKİİMYANIN MYANIN 
KULLANIM ALANLARI KULLANIM ALANLARI İİLE LE 
BBİİLGLGİİ VERMEKVERMEK

��METALLERMETALLERİİ ÖÖZELLZELLİİKLERKLERİİYLE YLE 
KARAKTERKARAKTERİİZE ETMEKZE ETMEK
��İİNDNDİİRGENECEK MADDEYRGENECEK MADDEYİİ
İİNDNDİİRGEME POTANSRGEME POTANSİİYELYELİİNE NE 
GGÖÖRE BELRE BELİİRLEMEKRLEMEK

��REAKSREAKSİİYON EYON EŞİŞİTLTLİİKLERKLERİİNNİİ
DODOĞĞRU DENKLERU DENKLEŞŞTTİİRMEKRMEK
��İİNDNDİİRGENME RGENME 
POTANSPOTANSİİYELLERYELLERİİNNİİ BBİİLMEKLMEK
��KOROZYONA NEDEN OLAN KOROZYONA NEDEN OLAN 
ETKETKİİLERLERİİ İİNCELEMEKNCELEMEK
��ANOT VE KATOTTA ANOT VE KATOTTA 
GERGERÇÇEKLEEKLEŞŞEN TEPKEN TEPKİİMELERMELERİİ
DODOĞĞRU BRU BİİLMEKLMEK

Pratik teknik bilgilerin Pratik teknik bilgilerin ççeeşşit ve it ve 
bibiççimleri nasimleri nasııl yapl yapııldldıı??

��FARKLI MADDELERFARKLI MADDELERİİN N 
İİNDNDİİRGENME RGENME 
POTANSPOTANSİİYELLERYELLERİİNE GNE GÖÖRE RE 
GERGERÇÇEKLEEKLEŞŞEN EN 
ELEKTROKELEKTROKİİMYASAL MYASAL 
TEPKTEPKİİMELERMELERİİ TANIMAKTANIMAK
��FARKLI HFARKLI HÜÜCRELERDE CRELERDE 
ELEKTRELEKTRİİK ENERJK ENERJİİSSİİNNİİN N 
DEPOLANMASINI VE DEPOLANMASINI VE 
KULLANILMASINI KULLANILMASINI 
BELBELİİRLEMEKRLEMEK

��REDOKS REAKSREDOKS REAKSİİYONLARI YONLARI 
DENKLEMLERLE DENKLEMLERLE 
AAÇÇIKLAMAKIKLAMAK
��GALVANGALVANİİK VE K VE 
ELEKTROLELEKTROLİİTTİİK HK HÜÜCRE CRE 
MODELLERMODELLERİİ GGÖÖSTERMEKSTERMEK
��ELEKTROLELEKTROLİİZ Z İİÇÇİİN N 
İİZLENECEK YOL ZLENECEK YOL 
BELBELİİRLEMEKRLEMEK
��KOROZYONUN KATODKOROZYONUN KATODİİK K 
KORUNMA KORUNMA İİLE LE 
ÖÖNLENEBNLENEBİİLDLDİĞİİĞİNNİİ GGÖÖRMEKRMEK
��PPİİL L ÇÇEEŞİŞİTLERTLERİİNNİİ TANIMAKTANIMAK

��FARKLI METALLERDE FARKLI METALLERDE 
MEYDANA GELEN MEYDANA GELEN 
ELEKTROKELEKTROKİİMYASAL MYASAL 
TEPKTEPKİİMELERMELERİİ TANIMAKTANIMAK
��ELEKTROKELEKTROKİİMYANIN MYANIN ÇÇEEŞİŞİTLTLİİ
ALANLARDAKALANLARDAKİİ KULLANIMINI KULLANIMINI 
TANIMAKTANIMAK

��AMALGAMIN AMALGAMIN İİÇÇERERİĞİİĞİ
��AMALGAMIN AMALGAMIN 
OLUOLUŞŞTURDUTURDUĞĞU GALVANU GALVANİİK K 
AKIMAKIM
��GERGERÇÇEKLEEKLEŞŞEN EN 
ELEKTROKELEKTROKİİMYASAL TEPKMYASAL TEPKİİME ME 
ÇÇEEŞİŞİTLERTLERİİNNİİ TANIMAKTANIMAK
��ELEKTROKELEKTROKİİMYASAL MYASAL 
TEPKTEPKİİME DENEYLERME DENEYLERİİ
YAPMAKYAPMAK
��FARKLI ELEKTROKFARKLI ELEKTROKİİMYASAL MYASAL 
HHÜÜCRELER ARASINDAKCRELER ARASINDAKİİ
FARKI AFARKI AÇÇIKLAMAKIKLAMAK

İİlgi tanlgi tanıım kavram model ve m kavram model ve 
metotlara bametotlara bağğllıı bilgilerbilgiler

AMALGAM DOLGUNUN AMALGAM DOLGUNUN 
VVÜÜCUDA OLAN ETKCUDA OLAN ETKİİLERLERİİNNİİ
VE TERCVE TERCİİH EDH EDİİLEN DOLGU LEN DOLGU 
ÇÇEEŞİŞİDDİİNNİİ TARTITARTIŞŞMAKMAK

AMALGAMIN YAPISININ AMALGAMIN YAPISININ 
TARTITARTIŞŞILMASI VE DOLGU ILMASI VE DOLGU 
ÇÇEEŞİŞİTLERTLERİİNNİİ
KARKARŞŞILAILAŞŞTIRMAKTIRMAK

ALUMINYUM ALUMINYUM İİLE AMALGAMIN LE AMALGAMIN 
GALVANGALVANİİK AKIM OLUK AKIM OLUŞŞTURMASI TURMASI 
VE ALTIN DVE ALTIN DİŞİİŞİN KOROZYONA N KOROZYONA 
UUĞĞRAMASIRAMASI

AAĞĞIZIMIZDA AMALGAM IZIMIZDA AMALGAM 
DOLGUSUNUN KULLANIMI VE DOLGUSUNUN KULLANIMI VE 
ETKETKİİLERLERİİ ARAARAŞŞTIRLDI. TIRLDI. 

GGüünlnlüük alk alışışkanlkanlııklarklarıın n 
temelindeki kavram ve bilgilertemelindeki kavram ve bilgiler

Bilginin deBilginin değğerlendirilmesierlendirilmesiBilgi katmakBilgi katmakBilgi uygulamaBilgi uygulamaBilgi kazanmaBilgi kazanmaBilgi Bilgi ççeeşşitleriitleri



Bilgi KazanBilgi Kazanıımmıı

ÖÖğğrenciler burada konuyu algrenciler burada konuyu algıılamallamalıı ve ve 
kafaskafasıında olunda oluşşan sorular an sorular ççererççevesinde evesinde 
gerekli aragerekli araşşttıırmalarrmalarıı yapmalyapmalııddıırlar. rlar. 
ÖÖğğrencilererencilere elektrokimyasal olaylarelektrokimyasal olaylarıınn
ggüünlnlüük hayattak hayatta ne gibi bine gibi bir r öönemi oldunemi olduğğunu unu 
sormak konuyu anlama asormak konuyu anlama aççııssıından yararlndan yararlıı
olacaktolacaktıırr. . 



Bilgi KullanBilgi Kullanıımmıı

ÖÖğğrenciler ararenciler araşşttıırmalarrmalarıı sonucunda en sonucunda en 
uygun deneyi kendileri belirleyebilirler.uygun deneyi kendileri belirleyebilirler.
metallerinmetallerin öözelliklerini arazelliklerini araşşttıırararrak ve ak ve 
basit uygulamalar yoluyla var olan basit uygulamalar yoluyla var olan 
bilgilerini de kullanarak bilgilerini de kullanarak ööğğrendiklerini rendiklerini 
deney yoluyla kaldeney yoluyla kalııccıı hale getirebilirler.hale getirebilirler.



Bilgi Bilgi ĐĐletiletişşimiimi

ÖÖğğrenciler farklrenciler farklıı deneyler yaparak farkldeneyler yaparak farklıı
veriler elde ederler. Daha sonra bu veriler elde ederler. Daha sonra bu 
verileri grup alarak deverileri grup alarak değğerlendirirler ve erlendirirler ve 
daha sonra verileri bir sunum, afidaha sonra verileri bir sunum, afişş veya veya 
tarttartışışma ortamma ortamıında dinda diğğer grup er grup 
elemanlarelemanlarıına aktarabilirler. Bu sayede kna aktarabilirler. Bu sayede kıısa sa 
zamanda daha fazla veri elde edilmizamanda daha fazla veri elde edilmişş olur.olur.



Bilgi DeBilgi Değğerlendirmesierlendirmesi

ÖÖğğrencilerden trencilerden tüüm m ççalalışışmalardan genel bir sonumalardan genel bir sonuçç
ççııkarmalarkarmalarıı istenebilir. Hedeflerin ne olduistenebilir. Hedeflerin ne olduğğunu, unu, 
ne kadarne kadarıınnıı babaşşardardııklarklarıınnıı dedeğğerlendirirler. Hata erlendirirler. Hata 
veya eksiklerin neler olduveya eksiklerin neler olduğğu tespit edilir. Elde u tespit edilir. Elde 
edilen verilerin doedilen verilerin doğğruluruluğğu tartu tartışıışıllıır ve bu r ve bu 
verilerin nerelerde kullanverilerin nerelerde kullanıılabilecelabileceğği saptanabilir. i saptanabilir. 
Sonra bir test ile Sonra bir test ile ööğğrencinin konuyu anlayrencinin konuyu anlayııp p 
anlamadanlamadığıığı dedeğğerlendirilebilir.erlendirilebilir.


