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-ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI-  
 
KĐMYASAL TEPKĐMELER  

 Kimyasal değişmelere ya da kimyasal 
tepkimelere kimyasal reaksiyonlar da denir. 
Kimyasal tepkime sırasında değişim geçiren 
maddelere reaksiyona girenler, yeni oluşan 
maddelere de reaksiyondan çıkanlar ya da ürünler 
adı verilir. 
Demirin paslanması sırasında havadaki oksijenle 
demir birleşerek demir oksit denilen pası oluşturur. 
Burada demir ve oksijen girenler, demir oksit ise 
çıkan üründür. 
Kimyasal tepkimeler sırasında meydana gelen 
değişiklikler, kimyasal denklemlerle gösterilir. 

Kimyasal denklemlerde giren ve çıkan maddeler formüllerle gösterilir. Örneğin kömür yanarken içindeki 
karbon havadaki oksijenle birleşir ve karbon dioksit gazı açığa çıkar. Bu olaya ilişkin tepkime denklemi 
şu şekilde yazılır: 
 
    C         +      O2                       CO2 
Kömür         Oksijen        Karbon dioksit 
            Girenler                  Çıkanlar (Ürün) 
Denklemden de görüldüğü gibi tepkimeye giren ve çıkan maddeler arasına ok konur. Giren maddeler 
okun sol tarafında, çıkanlar ise sağ tarafında bulunur. 
Kimyasal denklemler tepkime hakkında birçok bilgiyi basit bir şekilde göstermemize yarar. Örneğin;       
C + O2            CO2 tepkimesi bize 1 karbon atomuyla 2 oksijen atomunun birleşerek 1 karbon dioksit 
molekülü oluşturduğunu gösterir. 
 
Tepkimelerde Isı Alış Verişi  
Kimyasal tepkimeler oluşurken maddeler ya enerji alır ya da enerji açığa çıkarır. Bazı maddelerin 
tepkimeye girmesi için ısı alması gerekir. Örneğin kömürün yanmaya başlaması için tutuşma sıcaklığına 
kadar ısıtılması gerekir. Kömür tutuştuktan sonra yanarken etrafa ısı yayar. 

 
 
1) Isı Alan (Endotermik) Tepkime 
Isı alarak gerçekleşen kimyasal olaylara endotermik tepkime denir. Isı alarak gerçekleşen bir kimyasal 
tepkime denkleminde girenler tarafında ısı alındığı belirtilir. 
Örneğin; kireçtaşı (kalsiyum karbonat) ısıtıldığında kalsiyum oksit ve karbon dioksit oluşur. Bunun 
tepkime denklemi şöyledir: 
 
CaCO3 + Isı ----->  CaO + CO2 
 
Bu denklemde de görüldüğü gibi endotermik reaksiyonlarda ısı girenler tarafında yazılır. 

Ekzotermik  Endotermik 
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2) Isı Veren (Ekzotermik) Tepkime 
Isı vererek gerçekleşen kimyasal olaylara ekzotermik tepkime denir. Isı vererek gerçekleşen bir 
kimyasal tepkime denklemi yazılırken çıkanlar tarafında dışarı ısı verildiği belirtilir. 
Örneğin karbonun oksijenle tepkimeye girmesi sonucu karbon dioksit gazı ve ısı açığa çıkar. Bu olayın 
tepkime denklemi; 
 
C + O2 ----->  CO2 + Isı şeklinde belirtilir. 
 
Yanma tepkimeleri, maddelerin oksijenle tepkimeye girmesiyle gerçekleşir. Yanma tepkimelerinin büyük 
bir kısmı ısıveren tepkimedir. 
 
DENEY:     Kimyacının Kibriti 

POTASYUM PERMANGANAT ĐLE GLĐSERĐNĐN REAKSĐYONU  

Potasyum permanganat (KMnO4) güçlü bir yükseltgen 
madde, gliserin (C3H8O3) ise yanıcı organik bir sıvı 
maddedir. Bu iki maddenin reaksiyonundan bol miktarda 
enerji açığa çıkar. 
 
Kimyasal reaksiyonlar iki kısma ayrılır;  

1. Endotermik Reaksiyonlar  
2. Ekzotermik Reaksiyonlar  

 
Gerçekleşirken dışarıya ısıveren ve ısının ürünlerde yazılı olduğu reaksiyonlara ekzotermik reaksiyonlar 
denir. 
Ekzotermik reaksiyonlar kendiliğinden yürür. Örneğin odunun, kâğıdın yanması vb.  
 

AMAÇ 
Kimyacının kibrit kullanmadan ateş yakabildiğini 
göstermektir. 
 
KULLANILAN MALZEMELER  

• Potasyum permanganat, 5 g  
• Sülfürik asit, 2-3 damla  
• Alkol, Pamuk, Kâğıt, Saat camı, Maşa  

 
Potasyum permanganat, sülfürik asit ve etil alkol ekzotermik reaksiyon veriyor. Çıkan enerji etil 
alkolü yakabiliyor. 

 
UYGULAMA  

• Saat camı üzerine 5 g KMnO4 konulur.  
• Bunun üzerine 2-3 damla derişik H2SO4 katılır.  
• Pamuk alkolle sürülür.  
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• Maşa ile tutalan pamuk KMnO4 ve H2SO4 üzerine sürtülür.  
• Alkolü pamuk alev alır.  
• Bu alevle kâğıt yakılır.            

  Aşağıda verilen olaylar veya tepkimeler genelde ekzotermiktir: 

1. Bir sıvının donması 
2. Radyoaktif olaylar 
3. Bağların oluşması 
4. Soygazlar haricinde ametallerin elektron alması 
5. Küçük moleküllerden büyük molekül oluşması 

Gazların yoğunlaşması Yanma,oksitlenme, paslanma Asit-baz nötürleşme tepkimeleri 

 
 

 

Aşağıda verilen tepkimeler veya olaylar genelde endotermiktir:      

      1.Katıların sıvılarda çözünmesi 

     2.Bağların kırılması 

     3.Đyonlaşma enerjisi 

     4.Kararlı bileşiklerin elementlerine ayrılması 

Erime 

 

Buharlaşma 

 

  

 
Kaynaklar: 

 www.bilimtekno.com/haber30-cat-8-baslik-kimyasal-tepkimeler.html - 55k - 
 www.unigencler.com/kimyacinin-kibriti-gosteri-deneyi-t21481.html - 81k - 
 www.egitimportali.com 

 

  


