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MARS HEYKELĐNE ENDOSKOPĐ!

Günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız heykeller ve gittiğimiz gezilerde
karşılaştığımız tarihi eserlerin uğradıkları değişiklikler ve aşınmalar.

Fiziksel ve kimyasal değişim
Kimyasal reaksiyon türleri
Korozyon

Heykellerde ve tarihi eserlerdeki aşınmaların nedenleri geçirdikleri fiziksel
ve kimyasal değişmelerdir. Zaman içinde bir çok faktörün etkisiyle heykeller
ve tarihi eserler çevrelerindeki bazı maddelerle reaksiyona girerek geri
dönüşü olmayan aşınmalara maruz kalırlar.





Heykeller rüzgar,
insan ve hayvan
tahribatı gibi
nedenlerle fiziksel
değişime uğrarlar.
Ayrıca taş heykeller
asit yağmurlarının
etkisiyle ayrışma
reaksiyonlarına
uğrarken, metal
heykeller oksijen,nem
ve asit yağmurlarının
etkisiyle korozyona
uğrarlar. Böylece
kimyasal değişim
geçirirler.

>FĐZĐKSEL VE KĐMYASAL DEĞĐŞĐM
>KĐMYASAL REAKSĐYONLAR
-Sentez reaksiyonları
-Ayrışma reaksiyonları
-Yer değiştirme reaksiyonları
-Yanma reaksiyonları
-Redoks reaksiyonları
-Çökelme reaksiyonları
>KOROZYON
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Fiziksel değişimi tanımlama
Fiziksel değişime örnekler verme
Kimyasal değişimi tanımlama
Kimyasal değişime örnekler verme
Sentez tepkimelerini açıklama
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Öğrencilerin ilgisini derse çekmek için derse
mars heykeline endoskopi yapılması
anlatılarak ve mars heykelinin resimleri
gösterilerek başlanır.
Gaziantep'in Nizip Đlçesi, Fırat Nehri
kıyısındaki Zeugma Antik Kenti'nden acil
kurtarma kazıları sırasında çıkarılan 150
santimetre boyunda, bronzdan yapılan paha
biçilmez Mars heykelinin endoskopisi çekildi!

Güç ve bereketi simgeleyen ve bin 800
yıl toprak altında kalan Mars
heykelinde bozulma ve aşınmayı tespit
etmek için Gaziantep Devlet
Hastanesi'nde heykelin endoskopisi
çekildi! Bilindiği gibi bronz olan
heykelin içi boş. Heykele zarar
vermeyecek bir metodla, heykelin içine
endoskopi yerleştirerek, aşınma veya
bozulma varsa tespit edilmeye çalışıldı!
Endoskopi sonuçlarıyla aşınma
boyutları, varsa korunmuş dekoratif
ayrıntılar, kakma ya da madeni levha ve
kaplama artıkları gibi önemli ayrıntıları
yansıtan bir görüntü elde edildi!
Zeugma Antik Kenti'nden çıkarılan
tarihi eserleri korumak için tıbbi araç
ve gereçlerden faydalanıldığı bilimsel
çalışmalarda ortaya çıktı.

Öğrencilere bazı sorular sorularak fiziksel ve
kimyasal değişim konularına merak
uyandırılır.





Siz de çevrenizde mars heykeli gibi
aşınmış heykeller görüyor musunuz?
Sizce bu aşınmaların nedenleri neler
olabilir?

FĐZĐKSEL DEĞĐŞĐMLER


Fiziksel değişim, maddelerin yapısı değişmeden sadece
hal,biçim,şekil,dış görünüşünde meydana gelen
değişimlere verilen isimdir. Fiziksel değişmeler
sonucunda yeni maddeler oluşmaz. Sadece maddenin
renk, şekil, büyüklük gibi özellikleri değişir. Diğer bir
ifadeyle fiziksel değişim sonucunda maddenin kimliği
değişmez.

Fiziksel değişime örnekler


Kağıdın yırtılması,
kalemin kırılması, suyun
buza dönüşmesi, çözünme
olayı gibi değişiklikler
fiziksel değişime
örnektir. Fiziksel
değişimin geri dönüşümü
vardır. Tüm hal
değişimleri fizikseldir.
Ayrıca fiziksel değişime
örnek verilmek istenirse
odundan talaş yapılması
ya da kumaşın kesilmesi
örnek verilebilir.

-Heykellerin

ve
tarihi eserlerin
rüzgar, hayvan ve
insanların tahribatı
gibi nedenlerle
yıpranmaları,zarar
görmeleri fiziksel
değişimdir.

KĐMYASAL DEĞĐŞĐM


Maddelerin atom veya molekül
yapılarıyla ilgili özelliklere
kimyasal özellikler denir.
Kimyasal değişimde maddenin
aynı zamanda molekül yapısı da
değişir.Kimyasal değişimde
maddenin geri dönüşümü
olmaz. Buna bağlı olarak bu
özelliklerde meydana gelen
değişmelere de kimyasal
değişmeler denir. Kısaca
maddenin iç yapısında meydana
gelen değişmeler kimyasal
değişmelerdir.

Kimyasal değişime örnekler
• Kağıdın yanması
• Sütün ekşimesi
• Yumurtanın bozulup
çürümesi
• Yumurtanın pişmesi
• Demirin paslanması
• Fotosentez olayı
• Solunum olayı
•Sütten yoğurt elde
edilmesi

-Metal heykellerin
korozyona uğraması
ve taş heykellerin
(CaCO3 içerir) asit
yağmurlarının
etkisiyle CaO ve
CO2 ye dönüşmesi
kimyasal
değişmedir.

KĐMYASAL TEPKĐMELER




Etkin olmayan çarpışma

Etkin çarpışma

a) Bir maddenin farklı maddelere
ayrışmasına ya da farklı maddelerin
etkileşerek yeni maddeler
oluşturmasına kimyasal tepkime
(reaksiyon) denir.
b) Kimyasal tepkimeler, olaya giren
maddelere ait taneciklerin (molekül,
atom ya da iyon) çarpışmaları ile
gerçekleşirler.Enerjileri yeterli olan
taneciklerin çarpışmaları sonucunda
kimyasal bağlar koparak moleküller
atomlarına dağılır ve atomlar yeniden
düzenlenerek farklı maddeler
oluştururlar.Kimyasal tepkime,
kimyasal değişim ve kimyasal olay eş
anlamlıdır.Tepkimelerin sembol ve
formüllerle gösterilmesine ise tepkime
denklemleri adı verilir.
Örn; Karbon + Oksijen →
Karbondioksit tepkimesi
C + O2 → CO2 şeklinde gösterilir.



c) Kimyasal bir tepkimede;
Korunan nicelikler şunlardır
- Atomların türü ve sayısı
- Toplam kütle (Kütle değişimi önemsizidir.)
- Toplam elektriksel yük
- Toplam enerji
- Atomların çekirdek yapıları (Proton ve
nötron sayıları)
Değişen nicelikler şunlardır:
- Molekül sayısı (Mol sayısı)
- Gaz tepkimelerinde hacim (Basınç ve
sıcaklık sabit)
- Gaz tepkimelerinde basınç (Hacim ve
sıcaklık sabit)
Ancak mol sayısının korunduğu tepkimeler de
vardır.
Örn; 1H 2 (g) + 1Cl 2 (g) → 2HCl(g)... gibi

KĐMYASAL TEPKĐMELERĐN SINIFLANDIRILMASI
ÖZELLĐKLERĐNE GÖRE :

Sentez (Birleşme) Tepkimeleri



X + Y → XY genel formülü ile ifade edilir. X ve Y reaksiyona giren
reaktantları sembolize etmektedir. Reaktantlar, element (N2, O2)
olabileceği gibi bileşik de (CO2, CH4) olabilir. Çeşitli sentez
reaksiyonları vardir.
Herhangi bir elementin, oksijen ile reaksiyonu sonucunda o elementin
oksit bileşiği elde edilir.
2Ba + O2 → 2BaO

Bazı elementlerin birden fazla oksit bileşiği vardır. Bunun sebebi ise
oksijenle reaksiyona giren metalin farklı yüklere sahip olmasıdır.
4Cu+ + O2 → 2Cu2O
2Cu+2 + O2 → 2CuO















Đki tane ametalin reaksiyonu sonucunda kovalent bağlı
bileşik elde edilir.
2H2 + O2

→

2H2O

Ametaller oksijen ile reaksiyon verir. Buna örnek olarak
karbondioksit gazi eldesini verebiliriz
C + O2 → CO2
Bileşiklerin sentez reaksiyonlarına aşağıdaki örnek
verilebilir.
6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2
Metal oksitlerin su ile reaksiyonu sonucunda hidroksit
bileşikleri elde edilir.
CuO + H2O

→

Cu(OH)2

Analiz (Ayrışma) Tepkimeleri


XY → X + Y genel formülü ile ifade edilir. Bir bileşikteki
bağlar kırılarak kendini oluşturan elementlere veya basit
moleküllere ayrışır.



2HgO → 2Hg + O2
Eğer bağ kırma işlemi bileşiğe elektrik akim uygulanarak
gerçekleştiriliyorsa bu isleme elektroliz denir. Örneğin suyun
kendini oluşturan atomlarına ayrıştırılması bu yolla olur.



2H2O

→

2H2 + O2
Suyun elektrolizi












Metal hidroksitler (NaOH ve KOH hariç)
ısıtıldıklarında metal oksit ve su molekülüne
ayrışırlar.
Cu(OH)2 → CuO + H2O
Metal kloratlar ısıtıldıklarında metal
klorürleri (tuzları) ve oksijene ayrışırlar.
2KClO3 → 2KCl + 3O2
Ba(ClO3)2 → BaCl2 + O2
Bazı asitler ısıtıldıklarında metal olmayan
oksitlerine ve suya ayrışırlar.
H2SO4 → SO3 + H2O

Tarihi eserler genelde mermer,kumtaşı yada
kireçten yapılmıştır ve kalsiyum karbonat (CaCO3 )
içerir.Kalsiyum karbonat suda çözünmez,ancak
asidik ortamlarda çözünür.Çözündüğünde CaO ve
karbondioksit gazı oluşur.
CaCO3(katı) → CaO(katı) + CO2(gaz)

Tek Atomun Yer Değiştirme Tepkimeleri

Bir elementin, bir bileşiği oluşturan elementlerden birisi ile yer
değiştirme reaksiyonudur. Metal iyon içeren bileşik suda
çözünmelidir. Böylece suda çözünen bileşikteki iyonlar serbest
hale geçer ve diğer iyonla yer değiştirebilir. Bu reaksiyonun
gerçekleşmesi için gerekli kural aktivitesi yüksek olan metal
aktivitesi kendinden daha düşük bir metalle yer
değiştirebilir.Metallerin aktivesi aşağıda verilmiştir.
Li>K>Ca>Na>Mg>Al>Zn>Cr>Fe>Ni>Sn>Pb>H2>Cu>Hg>Ag>Pt>
Au



Halojenlerde ise
F>Cl>Br>I seklinde yüksek aktiviteye sahip elementten düşük
aktiviteye sahip elemente doğru gitmektedir.
A + XY → AY + X
A + XY → XA + Y
Yukarıdaki formülde A, X ve Y element, XY, AY ve XA ise bileşiktir.
Bu tür reaksiyonlar çeşitli seklide gerçekleşebilir.
Tek haldeki katyon ile bileşikteki katyon yer değiştirebilir.
2Al + 3Fe(NO3)2 → 3Fe + 2Al(NO3)3
Su molekülündeki H atomu metal ile yer değiştirebilir.
2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
Aktivitesi düşük bir metal su buharı ile reaksiyona girdiği zaman
metal oksit ve hidrojen gazi oluşturacak seklide bir reaksiyon
gerçekleşir.
3Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2
Bir asit bileşiği ile metalin reaksiyonunda, asidin hidrojeni ile metal
yer değiştirerek, tuz ve hidrojen gazi oluştururlar.
Mg + 2HCl → MgCl2 + H2
Halojenlerin yer değiştirme reaksiyonları
Cl2 + 2KBr → 2KCl + Br2

Đkili Yer Değiştirme Tepkimeleri






Đki bilesik reaksiyona girerken birinci bileşiğin katyonu ile ikinci
bileşiğin katyonu yer değiştirir.

AB + XY → AY + BX
NaCO3 (aq) + BaCl2 (aq) → 2NaCl (aq) + BaCO3 (k)
K3 PO4 (aq) + 3MgF2 (aq) → 3KF (aq) + Mg3PO4 (k)
2NH4 OH(aq) + CuCl2 (aq) → 2NH4 Cl(aq) + Cu(OH)2 (k)
Pb(NO3)2 (aq) + CaBr2 (aq) → Ca(NO3)2 (aq) + PbBr2 (k)
Đki atomun yer değiştirildiği reaksiyonlarda reakiyona giren
reaktantlar suda çözünebilmelidirler. Böylelikle bileşiği oluşturan
iyonlar serbest hale geçerek yer değiştirme işlemini yapabilirler.

Çökelme Tepkimeleri




Bu tip tepkimelerde, iyonik maddelerin çözeltilerini
karıştırırız ve çökelme sonucu katı iyonik madde
oluşumunu gözleriz. Burada çökelmenin olup
olmayacağını tahmin edebilmek için maddelerin suda
çözünüp çözünmediğini de bilmemiz gerekir.
a) Grup 1A ve amonyum bileşikleri, asetatlar, nitratlar
suda çözünür.
b) Klorür, bromür ve iyodürler suda çözünürler (bu
bileşikler hariç: AgCl, Hg2Cl2, PbCl2, AgBr, HgBr2,
Hg2Br2, PbBr2, AgI, HgI2, Hg2I2, PbI2).
c) Sülfatlar suda çözünür (bu bileşikler hariç: CaSO4,
SrSO4, BaSO4, Ag2SO4, Hg2SO4, PbSO4)
d) Karbonatlar suda çözünmez (grup 1A karbonatları ve
amonyum karbonat hariç).
e) Fosfatlar suda çözünmez (grup 1A fosfatları ve
amonyum fosfat hariç).
Hidroksitler suda çözünmez (grup 1A hidroksitleri ve
Ca(OH)2, Sr(OH)2, Ba(OH)

Asit – Baz tepkimeleri:
Asit – Baz tepkimeleri: Özetle, “proton transferi içeren tepkimelerdir”
diyebiliriz.
Asitlerle bazların tepkimelerinden tuz ve su oluşur.
Asit çözeltisi + Baz çözeltisi
HCl + NaOH

→

→

Tuz + su

NaCl + H2O

2H3PO4 + 3Ca(OH)2 Ca3(PO4)2 + 6H2O
a) Nötralizasyon tepkimeleri:
HCl + NaOH → NaCl + H2O
b) Asit – metal oksit tepkimeleri:
H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O
c) Asit – metal tepkimeleri:
2HCl + Zn → ZnCl2 + H2

Yükseltgenme Đndirgenme Reaksiyonları


Elektron transferi ile gerçeklesen bir reaksiyondur.
Yükseltgenme olayı atomun elektron kaybetmesi ile veya oksidasyon
sayısının artması ile gerçekleşirken indirgenme olayı ise atomun
elektron kazanması ile veya oksidasyon sayısının azalması ile
gerçekleşir.
S + O2
0
0



→

S O2
4+ 2-

Yukarıdaki reaksiyonda kükürtün oksidasyon sayısı 0’dan 4+’e
yükselmiştir. Kükürt yükseltgenmiştir denir. Oksijenin ise
oksidasyon sayısı 0’dan -2’ye azalmıştır (2 elektron kazanmıştır).
Oksijen indirgenmiştir. Bu tür reaksiyonlarda bir atom kendi
kendine indirgenemez veya yükseltgenemez.
Yükseltegenen atom aynı zamanda indirgen ajan olarak bilinir. Tam
tersine indirgenen atom ayni zamanda yükseltgen ajandır. Bu tür
elektron alış verişi olan reaksiyonlara redoks tepkimeleri denir.



Bu tür reaksiyonlarda hesap yapılabilmesi için öncelikle
atomların veya bileşiklerin oksidasyon sayılarının bilinmesi
gerekmektedir. Genel olarak su şekilde sınıflandırılabilir.
-Elementel haldeki ( O2, Na, H2, P4) tüm atomların
oksidasyon sayısı 0 dır
-Basit iyonlarda oksidasyon sayısı iyonun sahip olduğu
yüke eşittir (Cl- = -1, Na+ = +1)
-Hidrojen bir çok reaksiyonda +1 oksidasyon sayisina
sahiptir.
-Oksijen içeren bileşiklerde oksijen genellikle -2
oksidasyon basamağına sahiptir. Fakat peroksit
bileşiklerinde oksijen -1 oksidasyon basamağına sahiptir.
-Flor -1 oksidasyon sayısına sahiptir.

Yanma Tepkimeleri


Bir maddenin oksijenli verdiği tepkimelerdir.
Yanma tepkimesi için: yanıcı madde, hava(oksijen),
tutuşma sıcaklığı gerekir.
Bu 3 faktörden birinin eksikliği yanmayı durdurur.CO2
gazının yangın söndürücü olmasının nedeni özkütlesinin
havadan büyük olması ve yanıcı olmamasıdır.
Organik bileşikler yanarlar.
Organik bileşiklerden yapılarında yalnız C ve H
bulunduranlara hidrokarbon denir.Genel olarak CxHy
formülü ile gösterilirler.Yapılarında C ve H’ın yanı sıra
O, S, N ve halojen (F, Cl, Br, I) bulunduran organik
bileşikler de vardır.





Organik bir bileşiğin yanması sonucunda: CO2
oluşması bileşiğin C içerdiğini, H2O oluşması
bileşiğin H içerdiğini, SO2 oluşması bileşiğin
S içerdiğini, NO2 oluşması bileşiğin N
içerdiğini kanıtlar.Oksijen havadan geldiği
için bileşikte oksijen bulunup bulunmadığı
ürünlerin türüne bakarak anlaşılmaz.
-Metallerin oksijenle birleşmesi paslanma ya
da oksitlenme olarak bilinir.Bu tür
tepkimelere yavaş yanma da denir.
3Fe + 2O2 → Fe3O4

-Metal heykeller
havanın oksijeni, su
ve yağmurlardaki
asitle tepkimeye
girerek korozyona
uğrar.Bu korozyon
kimyasal yada
elektrokimyasal
korozyon olabilir.

METALLERĐN KOROZYONU


Metallerin hemen hemen hepsi doğada bileşik
halinde bulunurlar. Bu bileşikler farklı işlemlerden
geçirilerek metal veya alaşım üretilir. Üretilen
metal ve alaşımların ise tekrar kararlı durumları
olan bileşik haline dönme eğilimleri yüksektir. Bu
nedenle, metaller içinde bulundukları ortamın
elemanları ile reaksiyona girerek önce iyonik
duruma, sonra da ortamdaki başka elementlerle
birleşerek bileşik haline dönmeye çalışırlar.
Böylece, kimyasal değişime veya bozunuma
uğrarlar. Sonuçta, metallerin fiziksel, kimyasal,
mekanik ve elektriksel özelliklerinde istenmeyen
bazı değişiklikler meydana gelir ve bu değişiklikler
bazı zararlara yol açar. Hem metal malzemelerin
bozunma reaksiyonuna, hem de bu reaksiyonun
neden olduğu zarara korozyon adı verilir. Genel
anlamda ise; ortamın kimyasal ve elektrokimyasal
etkilerinden dolayı metalik malzemelerde meydana
gelen hasara korozyon denir.

Elektro Kimyasal Korozyon: Metal ve alaşımlarının sulu ortamlar içindeki
korozyonudur. Elektro kimyasal korozyonun meydana gelmesi için elektrik akımının
iletilebileceği sulu bir elektrolit ortamın bulunması gerekir. Elektrolit içinde iyon
hareketi olan bir ortamdır. Elektrolit asit, baz ve tuzların sudaki çözeltileridir.
Elektrolite bir elektrodun daldırılmasıyla yarım pil oluşturulur. Yarım pil içinde
elektrod ve elektrolitin sınır yüzeyinden Ia anot akımı ve Ik katot akımı oluşmaktadır.
Zn gibi asal olmayan bir metal elektrod kendi tuzunun çözeltisine daldırıldığında Ia
akımı başlangıçta daha yüksektir. Bunun sonucunda elektrod üzerindeki (+) yüklü
metal iyonları elektrolide geçer. Sonuç olarak korozyon olayı meydana gelir. Cu gibi
soy metallerde ise başlangıçta Ik akımı daha büyüktür. Bu nedenle metal eletrodtan
sıvıya iyon geçişi yerine elektron geçişi meydana gelir. Sonuç olarak korozyon olayı
gerçekleşmez.
Zn → Zn +2 + 2 e- Ia > Ik
Cu → Cu +2 + 2 e- Ik > Ia



Kimyasal Korozyon: Metallerin ortamla
doğrudan reeaksiyonudur; yani metal ile
reaksiyona giren diğer element arasında
doğrudan bir elektron alışverişi söz
konusudur. Bu sırada metal elektron verir.
Kimyasal korozyonda diğer element
çoğunlukla oksijen olduğundan, reaksiyon
ürünü metal oksittir. Örneğin;
2 Mg + O2 → 2MgO






Demirin korozyonunda, hücre reaksiyonunu
oluşturan anodik ve katodik reaksiyonlar
aşağıdaki gibi yazılabilir.
2Fe → 2Fe 2+ + 4e- : Anodik reaksiyon
O2 + 2H20 + 4e- → 4OH- : Katodik reaksiyon
O2 + 2 Fe + 2H2 O → 2Fe2+ + 4OH- : Hücre
reaksiyonu

KOROZYONUN ÖNLENMESĐ

a) Saf metal kullanımı,
b) Alaşım elementi katma,
c) Isıl işlem,
d) Uygun tasarım,
e) Korozyon önleyicisi (inhibitör)
kullanımı
f) Yüzey kaplama

KIMYASAL TEPKIMELERDE ENERJI








Kimyasal tepkimeler olurken isi seklinde enerji alış-verişi
olur. Alınan yada verilen bu ısıya tepkime ısısı, oluşum ısısı,
çözünme ısısı, nötürleşme ısısı gibi isimler verilir. Kimyasal
tepkimelerde bağların kırılması dışarıdan ısı gerektiren(
endotermik) bir olaydır. Bağlar kırıldıktan sonra atomlar
yeniden düzenlenerek yeni bağlar oluşur ve bağ
oluşumunda ısı açığa çıkar (ekzotermik).
Örneğin H2 gazı ile O2 gazından H2O
oluşurken,
2H-H + O=O → 2H2O
H-H bağlarının ve O=O bağlarının kırılarak O-H bağlarının
oluşması gerekir. Kimyasal maddelerin yapısında
depolanmış enerji doğrudan ölçülemez. Bunun yerine
ürünlerin toplam isi kapsamıyla (entalpi) girenlerin toplam
isi kapsamı arasındaki fark ölçülebilir. Bu farka tepkime
entalpisi denir ve ∆H ile gösterilir.
∆ H = ∆HÜRÜNLER - ∆HGIRENLER













ENDOTERMIK TEPKIMELER : Bir tepkime olurken sistem
dışarıdan ısı alıyorsa bu tür tepkimelere endotermik
tepkimler denir. Bu tür tepkimelerde isi girenler tarafına
yazılır ve ∆H in işareti pozitiftir.
Örnek :
Na + ısı → Na+ + eH2O(k)+ ısı → H2O(S)
DH= 10.5 kkal
2HgO + ısı → 2Hg + ½ O2
EKZOTERMIK TEPKIMELER: Bu tür tepkimelerde tepkime
devam ettiği sürece sistem sürekli dışarıya isi verir. Bu
tepkimelerde ∆ H in işareti negatiftir.
Örnek
CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O + 890 kj
∆H= -212k.kal
H2O(s) → H2O(k) + 6,01 kj
∆H= -6,01 kj






Korozyona uğramış mars heykelinin
resimleri gösterilerek öğrencilerin ilgileri
çekilir.
Mars heykeline endoskopi yapılması anlatılır.
Öğrencilere günlük hayatta karşılaştıkları
heykel aşınmalarıyla ilgili sorular sorulur.

Öğrencilerin çevrelerindeki heykelleri incelemeleri istenir.
Aşınmaya uğramış heykellerin fotoğraflarını çekmelerini
istenebilir.
Đnternetten ve kitaplardan aşınmaya uğramış heykel resimleri
bulmalarını istenir.
Heykellerde gördükleri aşınmaların nedenlerini araştırmaları
istenir.
Heykellerdeki bu değişimlerin nedenleri derste tartışılır.

Öğretmen konuyu anlatır. Konuyu anlatırken sık sık
öğrencilere sorular sorar.
Konu anlatılırken;
Düz anlatım
Soru cevap
Tartışma
Örnek olay gösterme teknikleri kullanılır.

Öğrenciler günlük hayatta karşılaştıkları
kimyasal reaksiyon türlerine farklı örnekler
verir
Öğrenciler heykeller dışında nerelerde
korozyonla karşılaştıklarını söyler
Korozyonun günlük hayatta oluşturduğu
sıkıntılar tartışılır

1.Öğrencilere kimyasal reaksiyon tiplerinin kavram haritası
yaptırılır.
2. Öğrencilere öncelikle konu ile ilgili bir ön test yaparak
öğrencilerin konu ile ilgili ön yargıları, doğru veya yanlış
bilgileri test edilir.
3. Konu anlatıldıktan sonra aynı test uygulanılarak öğrenci
kazanımları tespit edilir.
4. Tarihi mekana yapılan gezide öğrencilerin heykelleri
inceleyerek, heykellerin geçirdikleri fiziksel ve kimyasal
değişimleri tahmin etmeleri ve bir rapor yazmaları istenir.

DEĞERLENDĐRME SORULARI
ÇOKTAN SEÇMELĐ SORULAR
1) I. Naftalinin süblimleşmesi
II.Sütten yoğurt oluşması
III.Şekerin suda çözünmesi
Yukarıda verilen olaylardan hangisi yada hangileri kimyasaldır?
A)yalnız I
B)yalnızII
D)I ve III
E)II ve III
2) KCl(aq) +CuNO3(aq) → KNO3(aq)+CuCl(k)
yukarıda verilen tepkime ile ilgili;
I.yer değiştirme tepkimesidir.
II.çökelme tepkimesidir
III.yükseltgenme-indirgenme tepkimesidir
Yargılarından hangileri doğrudur?
A) yalnız I
B) yalnız III
D)I ve III
3)
A)
B)
C)
D)
E)

C)I ve II

C)
E)II ve III

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel bir özellik değildir?
erime noktası
kaynama noktası
donma noktası
yanma noktası
buharlaşma noktası

I ve II

AÇIK UÇLU SORULAR
1) Ca metali Cu metalinden daha aktiftir.buna göre;
Ca(k) +Cu(NO3)2 (aq) → ?
Tepkimesi için;
I)sonucunda hangi maddeler oluşur?
II)hangi tepkime türüne örnek verilebilir?
III)hangi element yükseltgenir?
2) Yoğurdun mayalanması hangi tür değişime örnektir? Neden?
3) Kimyasal bir tepkimede korunan ve korunmayan nicelikler nelerdir?
BOŞLUK DOLDURMA SORULARI
Aşağıdaki tepkimelerin ne tür tepkimeler olduğunu boşluklara yazın.
AgNO3 (suda) + NaCl (suda) → AgCl(k)+NaNO3(suda)…………………………
H2S + Cl2 → 2HCl + S
……………………………
Fe2O3 + Al → Al2O3 + 2Fe ……………………………….
………………………………
KClO3 → KCl + 3 O2
H2 + Cl2 → 2HCl ……………………………..
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