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KÜÇÜK BĐR ARIYA NASIL
YENĐLDĐM?
• GÜNLÜK YAŞAM OLAYI : Arı, karınca sokması gibi
olaylardaki acı hissi nereden kaynaklanır ve etkisi nasıl
azaltılabilir?

Kimya konuları ile ilgisi : Arı ve karınca gibi böcek
ısırmalarında böceğin salgısında bulunan ve asidik özellik
taşıyan maddelerin vücuda salındığı ve bunların vücutta
yanma hissi meydana getirdiği, bu olayın etkisinin ise asidik
özellikteki salgıyı nötralleştirebilmek için bazik maddelerin
ısırılan bölgeye sürülerek azaltılabileceğini gösterebilmek.

Đlişkilendirme : Arı ve böceklerin salgılarında bulunan bazı
asidik maddeler vücuda girdiğinde yanma ve acı hissi verir, etkisi
bazik maddenin sürülmesi ile nötrleştirilebilir.
Bu günlük yaşamdaki olay tıpkı kimyadaki asit - baz
nötrleştirilmeriyle ilişkilendir. 11. Sınıf müfredatındaki asitlikbazlık kavramını ve nötralleşme konusunu anlatılırken
yararlanabiliriz.

HEDEF DAVRANIŞLAR
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Hedef 1 : Arı zehrinin yapısı ve özelliklerinin
açıklanması
Davranışlar ;
Arı zehrinin yapısının kavratılması,
Arı zehrinin üretiminin kavratılması,
Arı zehrinin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin
kavratılması,
Arı zehrinin toplanmasının anlatımı,
Arı iğnesi ve sokması ve arı sokması sonucu
alınması gereken önlemler,
Arı zehrinin bileşimi ve yapısındaki protein ve
peptitlerin anlatılması,
Arı zehrinin kullanım alanları,
Arı alerjisi

• Hedef 2 : Karınca yapısı ve
zehrinin incelenmesi
Davranışlar :
• Karınca yapısının kavratılması,
• Karınca zehrinin yapısının
kavratılması

Hedef 3

:

Asit ve Bazların açıklanması,

Davranışlar :
• Asit ve bazların tanımlarının kavratılması,
• Asit ve bazlarının özelliklerinin
kavratılması,
• pH kavramının anlatılması,
• Nötralleşme tepkimelerinin anlatılması,
• Đndikatörlerin kavratılması

TEORĐK BĐLGĐ

Arı Zehri
*Arı zehrinin kimyasal yapısı

Arı zehri kimyasal olarak oldukça karmaşık bir
yapıya sahiptir. Farmakolojik açıdan önemli aktif
maddeler içerir. Bunlardan en önemlisi kimyasal
yapının yaklaşık %50'sini oluşturan polipeptit
yapıdaki mellitin'dir. Arı zehirinde bulunan diğer
önemli polipeptit ise apamin'dir. Bunun yanında
enzim yapısında olan fosfalipazlar arı zehirinde
%12 dolayında bulunur.

Mellitin yapısı
• Sequence
(Three-Letter Code)
• H - Cys - Asn - Cys - Lys - Ala - Pro - Glu - Thr Ala - Leu - Cys - Ala - Arg - Arg - Cys - Gln - Gln
- His - NH2 (Disulfide bridge: 1 - 11, 3 - 15)

APAMĐN’ĐN YAPISI
• SEQUENCE: H-Cys-Asn-Cys-Lys-Ala-ProGlu-Thr-Ala-Leu-Cys-Ala-Arg-Arg-Cys-GlnGln-His-NH2
(Disulfide bonds between Cys1-Cys11and
Cys3-Cys15)
• FORMÜL:

C131H131N31O24S

Arı Zehrinin Fiziksel ve Kimyasal
Özellikleri
• Arı zehiri biyokimyasal ve farmakolojik aktif
maddeler içeren oldukça karmaşık bir yapı
gösterir. Arı zehrinde alerjik reaksiyonlara neden
olan proteinler ve enzimler bulunur. Zehirin %
88′i su’dan oluşmakta, glukoz, fruktoz ve
fosfolipid yapılar; çeşitli enzim, peptidler ve
aminleri içeren en az 18 farmakolojik aktif
bileşenin tanımı yapılmış durumda. Histamin;
zehire hassas olan kişilerde baş ağrısı, şişme,
kaşıntı, kusma ve görme bozukluğuyla, kan
damarlarını genişleterek ölüme neden olabilecek
etkiye sahip bir maddedir.

Arı Đğnesi ve Arı Sokması
• Đğne Đşçi arının arka tarafında bulunan iğne düşmanlarına
karşı en büyük savunma aracıdır. Arkasında olmasına
rağmen arı her durumda iğnesini düşmanına rahatlıkla
saplayabilir.

•

Đğne saplandıktan sonra arı zehir keseciğini sıkar ve
iğneden vücuduna zehir zerkedilen düşman büyük bir acı
duyar. Arı iğnesini çıkarmaya çabalar fakat bunu
başaramaz. Çoğu zaman bağırsaklarının bir bölümü de
koparak iğne zehir keseciğiyle birlikte saplandığı yerde
kalır.
• Kendini kurtaran arının yaşama şansı yoktur, bir iki gün
içinde ölür. Đğnesini kaybeden arı daha çok hırçınlaşır ve
düşmana saldırır. Fakat tekrar sokma şansı yoktur.
• Arı soktuktan sonra panik halde el kol hareketleri
yapmamak lazımdır. Bu hareketler diğer arıların da
dikkatini çekerek saldırmalarına sebep olur.
• Arı saldırısı karşısında yapılacak en iyi şey yüzümüzü
ellerimizle kapatıp ordan uzaklaşmak ve bitkilerin arasına
oturarak saklanmaktır

Arı sokmasında alınacak
önlemler
• Arı sokup iğnesini bıraktıktan sonra, kesinlikle zehir kesesinden
tutarak çıkarmaya çalışmamalıdır. Çünkü bu hareket kesenin
içindeki zehirin vücudumuza zerkedilmesine ve acımızın artmasına
neden olur. En iyisi bir bıçağın yüzüyle ya da tırnağımızla sıyırarak
çıkarmaktır.
• Belli bir sayıya kadar arı sokması alerjisi olanların dışında tehlikeli
değildir. Tehlike sınırı kişinin bünyesine göre değişir.
• Arı allerjisi olanlarda vücudun genelinde kızarma, kaşıntı ve
yumuşak dokularda şişme görülür. Bu sırada solunum güçlüğü,
karın ağrısı, kusma, çarpıntı ve baygınlık görülebilir. Boğaz
kaslarının kasılması ve yutak bölgesinin şişmesi ile nefes gittikçe
zorlaşır ve hasta boğulabilir. Bu olaya "anaflaksi" veya "anaflaktik
şok" adı verilir.

• Arı sokmasına karşı en etkili tedavi amonyaktır.
Amonyak hem arının soktuğu yere sürülebilir hem
de bir bardak suya 5-10 damla damlatılarak
içilebilir.
• Şişmeye karşı antihistaminik veya steroid bir
krem sürülmelidir. Ağızdan alınacak
antihistaminik herhangi bir tablet oldukça yararlı
olacaktır. Ancak şiddetli reaksiyonlar için
geciktirilmeden tıbbi müdahalelere
başvurulmalıdır.
• Arı soktuktan sonra yarayı ovuşturmak ya da
emmek kesinlikle doğru değildir. Arı tarafından
sokulan kişi eğer terli ise zaten ter zehirin etkisini
alacaktır.

Arı zehrinin bileşimi ve etkisi
• Arı zehri sirop görünümlü sarımsı ,özel kokulu bala benzer
niteliktedir. Tadı acı ,4.5-5.5 pH (Asit reaksiyonu) lıdır. Kuru
madde içeriği %30-45 civarındadır. Bundan başka uçan
fıraksiyonda P-Amilizo amil ve etil asetat bulunmaktadır. Tahmin
edildiğine göre bu kimyasal bileşimler arıklara alarm veren
bileşiklerdir. Önceleri zehirde karınca asidinin varlığına ait bilgiler
son araştırmacılar tarafından kabul edilmemektedir.

Bu güne kadar zehirde aşağıda verilen farklı miktarda farklı
protein ve peptitler tespit edilmiştir.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hialuronidaz
Fosfolipaz
Asit Fosfotoz
Alfa Olukosidas
Lizofosfolipoz (fosfolipoz-B)
Melitin
Apakin
MDC Peptid-(Peptid 401)
Proteoz Đnhidütörleri
Adolopin

Arı zehrinde diğer peptidler:
• Helitin F,Son amino asi zincirde yolin
• Tersiapin son amino asidi Alamin
• MCD Peptid son amino asidi Tirozin
• Bunların bir kısmı %1 in altında zehirde bulunur.
Sekapin yüksek dozu ısıyı düşürür ve sinir
sistemine rahatlık verir.

3. Arı Zehrinin Kullanılma Alanları

• Arı zehrinin kullanılma alanları ve ticaret
hacmi diğer arı ürünlerine göre daha sınırlıdır.
Arı zehri arılarca koloninin düşmana karşı
savunulmasında, ve ayrıca apiterapide arı
zehrine karşı bağışıklık sisteminin
geliştirilmesinde ve romatizma hastalıkların
tedavisinde kullanılmaktadır. Arı zehri,
Amerika'da eczanelerde tablet olarak
satılmakta ve ilgi görmektedir.

ARI ALERJĐSĐ
• Arı sokmasına bağlı görülen alerjik reaksiyonlar
zannedildiği kadar sık görülmemektedir. Değişik
toplumlarda görülme oranları % 0.4 ile % 5
arasında değişmektedir. Alerjik reaksiyon hemen
her yaşta görülmekteyse de en sık 20 yaşından
önce karşılaşılır ve erkeklerde iki misli sıktır. Ancak
sokma sonucu gelişen alerjik reaksiyonun ciddiyeti
yaş ilerledikçe artmaktadır. En sık baş ve boyun
bölgesi sokmaları alerji yaratırsa da vücudun her
hangi bir yerinin sokulmasıyla da aynı reaksiyon
görülebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda
ortalama 50 ölüm bildirilmektedir. Danimarka'da
son 20 yılda 26 ölüm bildirilmiştir. Bu 26 ölümün
15'i yaban arısı 9’u ise balarısı sokmasına bağlı olup
kalan 2 ölümde arı tipi belirlenememiştir.

ARI SOKUNCA NE OLUYOR?
• Arının soktuğu herkes önce sokulma yerinde ani ve
keskin bir ağrı duyar. daha sonra burası kızarır ve
şişer. Bu şişlik genellikle her hangi bir müdahaleye
gerek kalmaksızın bir gün içinde kendiliğinden iyileşir.
Daha ender olarak sokulan bölgede oluşan şişlik ve
ağrı bir haftaya kadar devam edebilir ve tedavi
gerektirir. Alerjisi olmayan kişiler aynı anda bir çok arı
tarafından sokulursa. ortaya toksik bir tablo da
çıkabilir. Bu tablo baş ağrısı. bulantı. kusma. halsizlik,
ateş ve havale geçirmekten ölüme kadar gidebilir.
Alerjisi olmayan normal bir kişiyi aynı anda ortalama
500 arının sokması, kişinin toksik bir tablodan ölmesi
için yeterlidir. Bu durumun çok ender istisnaları
bulunmaktadır .

ARI ZEHRĐ ve APĐTERAPĐ
•

Arı zehirinin birçok rahatsızlığa iyi gelmesi nedeniyle üretimi ve
tıpta kullanımı her geçen gün artmaktadır. Farmokolojik olarak arı
zehiri kan dolaşımını artırıcı, bakteri öldürücü, radyasyona karşı
koruyucu, tansiyon düşürücü etkileri ve bağışıklık sistemini aktive
edici etkilere sahiptir.
•
Arı zehirinin eczacı veya fizik tedavi uzmanı gözetiminde, arı
iğnesi hazırlanarak, enfeksiyonlu bölgeye enjekte edilebileceği gibi
kremlerin, merhemlerin yapısında kullanılması da mümkündür.
• Arı zehirinin etkili olduğu kabul edilen MS, arthritis (eklem iltihabı)
ve romatizma rahatsızlıklarından başka epilepsi( sara ), migren,
Sinüzit, bazı kanser türleri, damar tıkanıklıkları, astım ve AĐDS'te

.

kullanılmakta ve başarılı sonuçlar alınabilmektedir

Asit Üreten Karıncalar
• Karıncaların çok önemli bir savunma tekniği, vücutlarındaki zehir
keselerinde gerektiğinde zehir, gerektiğinde de formik asit
üretmeleridir. Ürettikleri zehiri düşmanlarına karşı çok başarılı bir
biçimde kullanırlar. Hatta zehirleriyle, insanlar üzerinde dahi bir
etkiye sahip olabilirler. Soktukları zaman bazı insanlarda alerji
şokları meydana getirirler. Formik asit de yine düşmanların
uzaklaştırılmasında etkili bir şekilde kullanılır.

ASĐTLER VE BAZLAR
•

Arhenius'a Göre Asit-Baz Tanımı :

•

Asit : Sulu çözeltilerinde ortama H+ (proton) verebilen maddelerdir.
HCl(g) H+(suda) + Cl-1(suda)

•

Baz: Sulu çözeltilerinde ortama OH-1 iyonu verebilen maddelere baz
denir.
KOH(k) K+1(suda) + OH-1(suda)
Lowry-Bronsted'e Göre Asit-Baz Tanımı :
Ortama proton verebilen maddelere asit ve bu protonu kabul eden
(alan) maddelere baz denir.
H2O + NH3 NH4+ + OHasit1 baz2 asit2 baz1

•

Proton veren her madde bu protonu alan başka bir maddeyle çift
oluştururlar. Bu asit-baz çiftine konjuge asit-baz çifti denir.

• Ametal oksitleri (CO2, SO2, SO3, N2O5) asit özelliği
gösterir, çünkü bu maddeler suda çözündüğü zaman
asit oluştururlar.
SO3(g) + H2O(s) H+ (suda) + SO4-2(suda)
Metal oksitleri ise ( K2O, MgO, BaO) bazik özellik
gösterirler. Bu maddelerde suda çözündüğü zaman
ortama OH- iyonu verirler.
K2 O(k) + H2O(s) 2K+(suda) + OH-(suda)
Lewis Asit-Baz Tanımı : Elektron çifti alabilen
maddeler asit, elektron çiftini verebilen maddeler ise
bazdır.

Asitlerin Özellikleri
• Ekşi bir tada sahiptirler.
• Đndikatörlerin rengini değiştirirler. (Asitler
litmus kağıdını kırmızıya çevirirler).
• Bazlarla reaksiyona girdiklerinde tuz ve su
oluştururlar. Bundan başka çok çeşitlilik
gösteren başka özellikleri de bulunur. Bu
spesifik özellikler, anyon muhtevası ve
ayrılmamış molekülerden dolayı olur. Çeşitli
asitlerin molekülleri, çözeltiye farklı miktarda
serbest Hidrojen bırakma eğilimindedirler.

Bazların Özellikleri
• Acı tada sahiptirler.
• Kaygan hissiyatı verirler.
• Đndikatörlerin rengini değiştirirler. (Litmus
kağıdını mavi yaparlar).
• Amonyum hidroksit, zayıf bir bazdır ve
çökeltiye az miktarda hidroksit iyonu
bırakırlar. Güçlü baz ve zayıf baz durumu
da asitlerde olduğu gibidir.

pH Kavramı
• pH suyun asitlik veya bazlık durumunun bir ölçüsüdür ve
logaritmik bir ölçüdür. Saf su H ve OH iyonları açısından
dengelidir ve PH değeri 7’dir.
• PH<7 ise asidik , PH>7 ise baziktir.
• PH H+ iyonlarının elektrik potansiyellerine bağlı olarak
veya renk indikatörleri ile ölçülebilir.Düşük PH’lı sular
çoğunlukla, hız kısıtlayıcı reaksiyon olan katot reaksiyonunu
kolaylaştırıp, korozyonu artırır. Bu parametre içme suyunun
güvenliği hakkında direk bilgi vermez. Düşük pH ve aynı
zamanda düşük TDS ‘li sular korozif olduğu için borulardaki
birtakım zehirli metalleri çözebilir. Yüksek pH ‘a sahip
sularda da pH’ı yükselten kimyasalların zararlı olup olmadığı
belirlenmelidir.
• pH: hidrojen iyon konsantrasyonu veya sudaki hidrojen
potansiyeli.

NÖTÜRLEŞME TEPKĐMELERĐ

• Bir asit çözeltisine bir baz çözeltisi eklendiğinde
yada tersi yapıldığında çözeltilerin asitlik bazlık
özelliklerinde azalma olur. Eşit mol sayısında H+
ve OH- iyonları içeren çözeltiler karıştırıldığında
çözeltilerin asitlik ve bazlık özellikleri tamamen
kaybolur. Bu olaya nötürleşme denir.
Nötrleşmenin iyon denklemi
H+ + OH- → H2O dur.
Karıştırılan çözeltilerde asidin oluşturduğu H+
iyonunun mol sayısı, OH- iyonunun mol sayısına
eşit değilse kısmi nötrleşme olur.

pH’ın asitlik ve alkalilikle ilişkisi
•

•

•

Asidite,alkalinite ve pH derecesi ayrı ayrı şeylerdir. Mesela hidroklorik
asidin, sülfirik asidin ve hidroklorik asidin 0.1 normal eriyiklerinin (1
litre suda 1 litre eşdeğer gram ağırlıkta asit bulunan eriyik normal
eriyiktir.) asiditesi birbirinin aynıdır. Halbuki bu eriyiklerin pH değerleri
farklı ve sırasıyla 1.08, 1.20,2.889’dur. Asitlik bir yetenek faktörü olup
bazları nötürleştirmek kapasitesi olarak belirlenir; aynı şekilde
alkalilikte bir yetenek faktörüdür ve asitleri nötrleştirme kapasitesidir.
Halboki pH değeri aksine bir şiddet, yoğunluk faktörü olup hidrojen
iyonlarının konsantrasyonunu gösterir. PH değeri asitlik ve alkalilik
aktivitesinin (faaliyet derecesinin) bir ölçüsüdür.
Alkalilik bir sudaki HCO3, CO3 ve OH köklerinin toplamının me/lt
veya mg/lt cinsinden eşdeğeri kalsiyum karbonat olarak verilmektedir.
Asitlik de aynı şekilde sudaki SO4,CI,NO3 ve diğer asit köklerinin
toplamına karşı gelen eşdeğer CaCO3 miktarını me/lt veya mg/lt
cinsinden göstermektedir.
Yani alkalilik ve asitlik terimleri eriyikte mevcut HCO3 ve SO4 gibi
birçok köklerin ağırlığını göstermekte fakat bunların hiçbiri eriyiğin
kimyasal aktivitesi hakkında fikir vermemektedir. Halbuki pH , eriyiğin
kimyasal aktivitesinin bir ifadesidir; zira eriyik ne kadar aktif ise o
kadar çok iyonize olacak ve içindeki H+ iyonu miktarıda ona göre
artacaktır.

ĐNDĐKATÖRLER
• Çözeltinin pH’sına bağlı olarak renk değiştiren
kompleks yapıdaki organik bileşiklere
indikatör denir. Bu tür çözeltiler titrasyonun
bitiş noktasını saptamak amacıyla kullanılır.
Đndikatörleri asit baz, redoks ve çöktürme
indikatörleri olarak ayırabiliriz.

ĐNDĐKATÖR ÖRNEKLERĐ

Asit- Baz Đndikatörleri
• Asit Baz indikatörleri zayıf asit veya zayıf bazdırlar. Genelde
indikatörle HIn sembolü ile gösterilirler. Bu indikatörlerin
ayrışma tepkimeleri yazılacak olursa;

• Örneğin metil kırmızısı [HIn] formundayken kırmızı,
disosiye olduktan sonra [In- ] formunda ise sarı renktedir.

• Le Chatelier prensibine göre H+ konsantrasyonun artması,
dengenin sola kaymasına neden olur ve bu nedenle HIn’ın kırmızı
rengi (asit rengi ) gözlenir. Bunun tersi olarak da OH- (baz)
eklenmesi ile H+ konsantrasyonu azalacağı için denge sağa
kayacak ve In- rengi (baz rengi) olan sarı renk gözlenecektir.

Diğer bir gösteriş şekli ile:

Eğer pH = 5 ise [H+] derişimi 10-5 olacağından bunuda formüldeki
yerine koyarsak eğer

olacaktır. Bu da [HIn] derişiminin [In- ] derişiminden
100 kat fazla olacağını ve bu nedenle HIn rengi olan kırmızı
rengin gözlenecegini gösterir.

* Herhangi bir deney sırasında Asit-Baz indikatörü
şeçilirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi
gerekmektedir
• Deney sırasında eklenen indikatör miktarı 2 damladan
fazla olmamalıdır. Çünkü bazı titrantlar indikatörlerle
reaksiyona girip rengini değiştirebilir. Bu ihtimali göz
ardı edebilmek için eklenen indikatör hacmi çok az
olmalıdır.
• Titrasyon sırasında, indikatörün ilk renk değiştirdiği
görüldüğü anda titrasyon bitirilmelidir.
• Deney sırasında şeçilecek olan indikatörün renk
değiştirme pH’sı titre edilen çözeltilerin eşdeğerlik
pH’sına uymalıdır.
• Özellikle metil oranj ve metil kırmızısı indikatörleri
sıcak çözeltilerin titrasyonunda kullanılmamalıdır.
Çünkü bu indikatörlerin görülebilen renk değişiklikleri
sıcaklık artması ile daha düşük pH’lara kayar.

• HĐDROLĐZ
Bir tuzun suyla etkileşerek H+ ve OH- iyonu
oluşturmasına hidroliz(su ile ayrıştırma) denir. Bir
tuzun su ile hidroliz olabilmesi için yapısında zayıf
asit anyonu yada katyonu bulunması gerekir.
Kuvvetli asit ve bazdan oluşan tuzlar suda
hidrolize uğramaz.

• OKSĐTLER
Elementlerin oksijenle yaptıkları bileşiklere oksit
denir. Oksitlerde oksijenin değerliği (-2) dir.
Oksijenin pozitif değerlik aldığı OF2 oksit olarak
kabul edilmez. Oksitler özelliklerine göre 6 gruba
ayrılır.

• Asit oksitler:Ametallerin oksitleri suda çözündüğünde
asitleri oluşturur. Bu nedenle ametal oksitlere asit oksit
denir. CO2, SO3, N2O5 gibi oksitler asidiktir.
• Bazik oksitler: Metal oksitlerdir. Su ile metal hidroksitleri
oluşturur. Na2O, CaO, BaO gibi oksitler baziktir.
• Nötr oksitler: Bazı ametal oksitleri( CO, N2O, NO gibi) su
ile asit yada baz oluşturmaz. Bu tür oksitlere nötr oksit
denir. Asitler, bazlar ve suyla tepkime vermezler.
• Amfoter oksitler: Hem asitleri hem de bazları
nötrleştirebilen oksitlerdir. ZnO, Al2O3, PbO, SnO, Cr2O3
gibi oksitler amfoter özellik gösterir.
• Peroksitler: Oksijen yüzdesi yüksek olan oksitlerdir.
Hidrojen peroksit(H2O2), sodyum peroksit (Na2O2) gibi.
• Bileşik oksitler: Aynı elementin değişik değerlikli
oksitlerinin oluşturduğu bileşiklerdir.
Fe3O4(manyetit), FeO ile Fe2O3 den oluşan bileşik oksittir.

Günlük hayatta kullandığımız besin ve
malzemelerdeki bazı asitler ve bazlar
• Günlük hayatta kullandığımız sabun,çamaşır
suyu,tuz ruhu,bazı ilaçlar,gazoz,sirke,tıraş
köpüğü,cilt bakım kremi,ketçap gibi
maddelerin yapısında asit yada baz
bulunmaktadır.
• Bazı asit ve bazlar ise yediğimiz sebze ve
meyvelerde doğal olarak vardır.Hatta bazı
asit ve bazların eksikliğinde canlı vücudunda
birtakım hastalıklar meydana gelir. Folik asit
eksikliğinde aneminin oluşması gibi.

Öğrenme ve öğretme etkinlikleri
• 1 -) Güdüleme evresinde öğrencilere konu hakkında merak
uyandırmak için konuya başlamadan önce bu günlük
yaşamdan örnekler verilir.Bu evrede soru-cevap tekniğini
kullanırım ve video gösterisiyle ilgi çekici örnekler veririm.
•
Örnek olarak ;
• *Yemek yedikten sonra soda içilmesisin sebebi ne olabilir?
• *Diş macunu acaba dişlerimizi acaba nasıl korur?
• *Arı bizi soktuğunda neden acı hissederiz?
• *Midede aşırı asit bulunması ağrıya neden olur,bunun için
kullanılan mide asidi gidericilerin yapısında ne olabilir?
• 2 -) Keşfetme evresinde sınıfta küçük gruplar oluşturarak
küçük grup tartışmaları yaptırırım.
• 3 -) Açıklamada soru-cevap tekniğini ve öğretmen
sunumunu kullanırım.
• 4 -) Uyarlama evresinde analoji tekniğini kullanarak arı ve
böcek sokmalarının,
• Kimyadaki asit-bazla ilişkisini kurarım.

Ölçme ve Değerlendirme evresinde çoktan
seçmeli test soruları hazırlarım ve kavram haritası
kullanırım.

• 1) Eşek arısı sokmasını tedavi etmek
için sokulan yerin üzerine ne
sürebilirsiniz?
• a) Sodyum bikarbonat
• b) Su
• c) Sirke
• d) Kalsiyum karbonat

• 2) Aşağıdakilerden hangisi, kuvvetli asit
ve kuvvetli baz çözeltilerinin ortak
özelliğidir? (1982 - ÖSS)
• a) Demir ile tepkimeye girince H2
çıkarırlar.
• b) Elektrik akımını iyi iletirler.
• c) Bol miktarda H+ iyonu kapsarlar.
• d) Turnusolu maviye çevirirler.
• e) Ekşi bir tadları vardır.

• 3) Asitlerin tadı ekşi, bazlarınki ise acıdır.
Turnusol boyasının rengini asitler kırmızıya,
bazlar maviye çevirir. Sabunlu, limonlu ve sirkeli
suya birer damla turnusol boyası damlatıldığında
sıvıların renkleri nasıl olur? (1983 - ÖSS)
•
Sabunlu Su Sirkeli su
Limonlu Su
• a) Kırmızı
Mavi
Mavi
• b) Kırmızı
Kırmızı
Mavi
• c) Kırmızı
Mavi
Kırmızı
• d) Mavi
Mavi
Kırmızı
• e) Mavi
Kırmızı
Kırmızı

• 4) Bahçesindeki toprağın pH'ını 4'ten
6'ya çıkarmak isteyen bahçıvan
hangisini kullanmalıdır?
• a) Kireç
• b) Tuz
• c) Nitrik asit
• d) Hidroklorik asit

Kavram haritası
pH

Đndikatö
ndikatörler

HĐDROLĐZ

NÖTÜRLEŞME

ASĐTLER
VE
BAZLAR

Asitler ve
bazların
özellikleri

Arhenius'a
Göre Asit-Baz

Lowry-Bronsted'e
Göre Asit-Baz

Lewis Asit-Baz
tanımı

SONUÇ
•
“Arı ve böceklerin
salgılarında bulunan bazı
asidik maddeler (formik
asit gibi) vücuda girdiğinde
yanma ve acı hissi verir,
etkisi bazik maddenin
sürülmesi ile giderilebilir”
• “Asidik özellik taşıyan
salgının meydana getirdiği
yanma olayıdır, bazik bir
madde yaraya sürülerek
asit etkisi azaltılabilir”,

• “Arı ve böceklerin
salgılarında bulunan bazı
asidik maddeler (formik
asit gibi) vücuda girdiğinde
yanma ve acı hissi verir,
etkisi bazik maddenin
sürülmesi ile giderilebilir”
• “Asidik özellik taşıyan
salgının meydana getirdiği
yanma olayıdır, bazik bir
madde yaraya sürülerek
asit etkisi azaltılabilir”,

• “Arı ve karıncada
formik asit bulunur
ve bu ısırma
sonucu vücuda
geçerek yanma
hissi verir, baz
sürülerek
nötralleştirilebilir”.
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