
SOĞANIM NEDEN BENĐ

AĞLATIYOR ??



�� GGüünlnlüük yak yaşşamda karamda karşışımmııza za ççııkan olaykan olay: : 
SoSoğğan doan doğğrarken grarken göözlerimiz neden yazlerimiz neden yaşşararıır? Bu r? Bu 
olayolayıın kimyasal olarak an kimyasal olarak aççııklamasklamasıı nedir?nedir?

�� Kimya ile iliKimya ile ilişşkisi: kisi: SoSoğğananıın kesilmesiyle an kesilmesiyle aççığığa a 
ççııkan skan süülflfüürlrlüü bilebileşşiiğğin (in (prencoprenco) y) yüükseltgenmesi kseltgenmesi 
ve hidrolize uve hidrolize uğğramasramasıı sonucu gsonucu göözlerimizi zlerimizi 
yayaşşartan bu gartan bu güünlnlüük olaydan yararlanarak k olaydan yararlanarak 
REDOKS tepkimelerini ve HREDOKS tepkimelerini ve HĐĐDROLDROLĐĐZ olayZ olayıınnıı
anlatanlatıırrıımm

9.S9.Sıınnııf Kimya Mf Kimya Müüfredatfredatıında nda 
yer almaktadyer almaktadıırr



HEDEF VE DAVRANIHEDEF VE DAVRANIŞŞLARLAR



HEDEF1HEDEF1; Kimyasal reaksiyonlar; Kimyasal reaksiyonlarıı veve

ççeeşşitlerini kavrayabilmeitlerini kavrayabilme

DAVRANIDAVRANIŞŞLAR; Kimyasal reaksiyonlarLAR; Kimyasal reaksiyonlarıı veve

ççeeşşitlerini kavrayabilmeitlerini kavrayabilme

1)1) Kimyasal reaksiyon kavramKimyasal reaksiyon kavramıınnıı aaççııklarklar

2)2) GGüünlnlüük hayattan kimyasal reaksiyonlara k hayattan kimyasal reaksiyonlara 
öörnek verirrnek verir

3)3) Kimyasal reaksiyon Kimyasal reaksiyon ççeeşşitlerini aitlerini aççııklarklar



HEDEF 2HEDEF 2; Y; Yüükseltgenme ve indirgenmekseltgenme ve indirgenme

tepkimelerini kavrayabilmetepkimelerini kavrayabilme

DAVRANIDAVRANIŞŞLAR;LAR;

1)Y1)Yüükseltgenme indirgenme kavramlarkseltgenme indirgenme kavramlarıınnıı

öörnekler ile arnekler ile aççııklarklar

2)Y2)Yüükseltgen indirgen madde kavramlarkseltgen indirgen madde kavramlarıınnıı

aaççııklarklar

3)Kimyasal reaksiyonlardaki y3)Kimyasal reaksiyonlardaki yüükseltgemeyikseltgemeyi

ĐĐndirgenmeyi gndirgenmeyi göösterirsterir



HEDEF3; Hidroliz olayHEDEF3; Hidroliz olayıınnıı kavrayabilmekavrayabilme

DAVRANIDAVRANIŞŞLAR;LAR;

1) Hidroliz olay1) Hidroliz olayıınnıı aaççııklarklar

2)Hidroliz olay2)Hidroliz olayıınnıı denklemlerle gdenklemlerle göösterirsterir

3)Zay3)Zayııf asit ve baz tuzlarf asit ve baz tuzlarıınnıın hidroliz n hidroliz 
olmasolmasıınnıı aaççııklarklar



SOSOĞĞAN DOAN DOĞĞRARKEN RARKEN 
NEDEN GNEDEN GÖÖZLERZLERĐĐNNĐĐZ Z 
YAYAŞŞARIR ?ARIR ?

BUNU ENGELLEMEK BUNU ENGELLEMEK 
ĐĐÇÇĐĐN NASIL TEDBN NASIL TEDBĐĐRLER RLER 

ALIRSINIZ ?ALIRSINIZ ?



DOĞRARKEN SĐZĐ AĞLATAN BAŞKA 
SEBZELER DE VAR MI ? 



SOSOĞĞAN DOAN DOĞĞRAMAK NRAMAK NĐĐÇÇĐĐN AN AĞĞLATIR???LATIR???

Bizi aBizi ağğlatan solatan soğğananıın kokusu den kokusu değğil, il, 
sosoğğananıın n öözzüü kesildikesildiğğinde soinde soğğandan salandan salıınan nan 
gazdgazdıır.r.

SoSoğğan doan doğğrandrandığıığında onu olunda onu oluşşturan turan 
hhüücreler de parcreler de parççalanalanıır. Sor. Soğğan han hüücreleri iki creleri iki 
bbööllüümden olumden oluşşur. Bunlardan biri ur. Bunlardan biri allinazlarallinazlar
olarak adlandolarak adlandıırrıılan enzimleri ilan enzimleri iççerirler. erirler. 
DiDiğğeri ise eri ise ssüülfidlfid bilebileşşiklerinden oluiklerinden oluşşan an 
aminoasitleri iaminoasitleri iççerirler.erirler.

SoSoğğan kestian kestiğğimizde aynimizde aynıı zamanda sozamanda soğğan an 
hhüücrelerini de keseriz. Socrelerini de keseriz. Soğğan kesildian kesildiğği i 
anda anda allinazallinaz enzimleri serbest kalenzimleri serbest kalıır ve r ve 
bunun yanbunun yanıında nda ‘’‘’PrenscoPrensco’’’’ diye bilinen diye bilinen 
ssüülflfüürlrlüü bilebileşşik aik aççığığa a ççııkar.kar.AllinazAllinaz ile ile 
prenscoprensco ile reaksiyona girer ve onu 1ile reaksiyona girer ve onu 1--
propenilpropenil ssüüllfenikasitellfenikasite parparççalar.  Bu alar.  Bu 
kararskararsıız bir yapz bir yapııddıır ve LF enzimleri r ve LF enzimleri 
yardyardıımmııyla havada yla havada PropenilPropenil--SS--oksiteoksite
yyüükseltgenir. Bu gaz dikseltgenir. Bu gaz diğğer madde ile er madde ile 
birlikte gbirlikte göözzüümmüüze ulaze ulaşşttığıığında hidroliz nda hidroliz 
olurlar ve olurlar ve ssüülflfüürikasitrikasit oluoluşşur.Eser ur.Eser 
miktarda olumiktarda oluşşan bu san bu süülflfüürik rik asitiasiti ggöözler zler 
nnöötralletralleşştirmektirmek iiççin bin büüyyüük miktarda su k miktarda su 
üüretir. Yani soretir. Yani soğğananıı dodoğğrayan kirayan kişşi ai ağğlarlar……







Sülfenik asit

Sülfoksit
R—S—OH                                   

O

II

R—S—R 



KKĐĐMYASAL REAKSMYASAL REAKSĐĐYON NEDYON NEDĐĐR?R?

Bir kimyasal madde Bir kimyasal madde ııssıı veya elektrik gibi veya elektrik gibi 
fiziksel etkenle veya bafiziksel etkenle veya başşka bir kimyasal ka bir kimyasal 
maddenin etkisi ile yeni bir veya birkamaddenin etkisi ile yeni bir veya birkaçç
maddeye dmaddeye döönnüüşşebilir. Bu ebilir. Bu şşekilde kimyasal ekilde kimyasal 
olaylarda madde deolaylarda madde değğiişşmesi olaymesi olayıına na 
kimyasal reaksiyonkimyasal reaksiyon denir.denir.



KKĐĐMYASAL REAKSMYASAL REAKSĐĐYON YON ÇÇEEŞĐŞĐTLERTLERĐĐ

�� Redoks Redoks 
�� BozunmaBozunma
�� AnalizAnaliz
�� SentezSentez
�� Yer deYer değğiişştirmetirme
�� ÇöÇökmekme
�� NNöötralletralleşşmeme
�� YanmaYanma



BOZUNMA TEPKBOZUNMA TEPKĐĐMELERMELERĐĐ

SENTEZSENTEZ

YER DEYER DEĞĐŞĞĐŞTTĐĐRMERME

YANMAYANMA



REDOKS REAKSREDOKS REAKSĐĐYONYON
YYüükseltgenme ve indirgenme reaksiyonlarkseltgenme ve indirgenme reaksiyonlarıınnıın birlikte n birlikte 

gergerççekleekleşştitiğği, elektron gei, elektron geççiişşinin olduinin olduğğu bir u bir 
reaksiyondur. Sreaksiyondur. Sööz konusu elektron gez konusu elektron geççiişşleri leri 
yyüükseltgen ve indirgen maddeler kseltgen ve indirgen maddeler üüzerinden zerinden 
gergerççekleekleşşir. Bu ir. Bu şşekilde ilgili (ekilde ilgili (konjugekonjuge) redoks ) redoks ççiftleri iftleri 
oluoluşşur.ur.

Redoks reaksiyonlarRedoks reaksiyonlarıınnıın yn yüürrüüyebilmesi iyebilmesi iççin iki in iki ççiftinin iftinin 
bulunmasbulunmasıı gerekir.gerekir.

Redoks reaksiyonlarRedoks reaksiyonlarıı elektron geelektron geççiişşi si sıırasrasıında nda 
elementlerin yelementlerin yüükseltgenme basamaklarkseltgenme basamaklarıınnıın den değğiişştitiğği i 
reaksiyonlardreaksiyonlardıır.r.



�� ZnZn(k) (k) �� ZnZn + 2e+ 2e-- (y(yüükseltgenme)kseltgenme)

�� CuCu(suda) (suda) +2e+2e-- �� CuCu(k)(k) (indirgenme)(indirgenme)

--------------------------------------------------------------------------------------------------
ZnZn(k) +(k) + CuCu(suda) (suda) �� ZnZn(suda) +(suda) + CuCu(k) (k) (redoks tepkimesi)(redoks tepkimesi)

+2

+2

+2 +2



Elektron veren madde 
yükseltgenir.(indirgendir)

Elektron alan madde 
indirgenir.(yükseltgendir)

e-



Li � Li +                e-

K    � K            +                 e-

Ca �Ca +             2e-

Na �Na +               e-

Mg  �Mg            +             2e-

Al  � Al               +              3e-

Zn � Zn +             2e-

Fe � Fe +             2e-

Cd � Cd +            2e-

H  � 2H               +            2e-

Ag � Ag +             e-

+

+

+2

+

+2

+3

+2

+2

+2

2

+

+

ELEMENTLERĐN
AKTĐFLĐK 
SIRASI

YUKARIYA DOĞRU YÜKSELTGENME
EĞĐLĐMĐNDE ARTIŞ OLUR.

AŞAĞIYA DOĞRU ĐNDĐRGENME 
EĞĐLĐMĐNDE ARTIŞ OLUR.



YYÜÜKSELTGENME KSELTGENME 
REAKSREAKSĐĐYONLARI YONLARI 

4 4 FeFe + 3 + 3 OO22�� 2Fe2Fe22OO33



HHĐĐDROLDROLĐĐZ Z 

Bir tuzun suyla etkileBir tuzun suyla etkileşşerek H+ ve OHerek H+ ve OH-- iyonu iyonu 
oluoluşşturmasturmasıına hidroliz(su ile ayrna hidroliz(su ile ayrışışttıırma) denir. rma) denir. 
Hidroliz iHidroliz işşlemi suyu olulemi suyu oluşşturan turan hidrojenhidrojen ve ve oksijenoksijen
elementlerinin birbirinden ayrelementlerinin birbirinden ayrıılmaslmasıı ile sonuile sonuççlanan lanan 
bir ibir işşlemdir. Hidroliz ilemdir. Hidroliz işşleminin olabilmesi ileminin olabilmesi iççin su ile in su ile 
bir etkilebir etkileşşimde bulunan kimyasalimde bulunan kimyasalıın bir n bir şşekilde suyun ekilde suyun 
iiççine geine geççmesi gerekir.mesi gerekir.

Bir tuzun su ile hidroliz olabilmesi iBir tuzun su ile hidroliz olabilmesi iççin yapin yapııssıında nda 
zayzayııf asit anyonu yada katyonu bulunmasf asit anyonu yada katyonu bulunmasıı gerekir. gerekir. 
Kuvvetli asit ve bazdan oluKuvvetli asit ve bazdan oluşşan tuzlar suda hidrolize an tuzlar suda hidrolize 
uuğğramaz.ramaz.



NaNa+ + + + ClCl-- +H+H22O O �� Tepkime olmazTepkime olmaz

NHNH44
+ + + H+ H22O  O  �� NHNH3 3 + H+ H33OO++

��



ÖÖĞĞRENME RENME ÖÖĞĞRETME YRETME YÖÖNTEM NTEM 
VE TEKNVE TEKNĐĐKLERKLERĐĐ

GGÜÜDDÜÜLEMELEME

ÖÖğğrencilerin kimyasal reaksiyonlar konusuyla rencilerin kimyasal reaksiyonlar konusuyla 
ilgili ne bildiklerini ilgili ne bildiklerini ööğğrenmeye renmeye ççalalışıışırrıım. m. 
ÇÇevremizde her an gerevremizde her an gerççekleekleşşen milyonlarca en milyonlarca 
tepkimenin canltepkimenin canlıılarlarıın yan yaşşantantııssıındaki ndaki öönemini nemini 
bilip bilmediklerini sorarbilip bilmediklerini sorarıım.Som.Soğğan doan doğğrarken rarken 
neden gneden göözlerimizin yazlerimizin yaşşardardığıığınnıı araaraşşttıırmalarrmalarıınnıı
isterim.Bu isterim.Bu şşekilde ekilde ööğğrencileri rencileri ggüüddüüleyerekleyerek
ööğğrencilerin derse tam katrencilerin derse tam katııllıımmıınnıı sasağğlamaylamayıı
amaamaççlarlarıım.m.



KEKEŞŞFETMEFETME

�� ÖÖğğrencilere son dorencilere son doğğradradııklarklarıında ne gibi etkileri nda ne gibi etkileri 
ggöözlemledizlemlediğğini sorarak gini sorarak güünlnlüük yak yaşşamda ki Bu amda ki Bu 
olayolayıı anlatmalaranlatmalarıınnıı isterimisterim

�� Bir sonraki derse Bir sonraki derse ‘’‘’ sosoğğan doan doğğrarken insanlarrarken insanlarıın n 
neden gneden göözlerinin yazlerinin yaşşararıır? r? ‘’‘’ sorusunun cevabsorusunun cevabıınnıı
araaraşşttıırma rma öödevi olarak veririmdevi olarak veririm



ARAARAŞŞTIRMATIRMA

�� SSıınnııfta grup olufta grup oluşşturup her bir grubun soturup her bir grubun soğğananıın n 
ggööz yaz yaşşartartııccıı etkisinden korunmak ietkisinden korunmak iççin ne gibi in ne gibi 
öönlemler alnlemler alıınmasnmasıı gerektigerektiğğine dair bir proje ine dair bir proje 
hazhazıırlamalarrlamalarıınnıı isterimisterim

�� Bireysel Bireysel ççalalışışma ma olaraktaolarakta ööğğrencilerin sorencilerin soğğan an 
ddışıışında banda başşka hangi sebzelerin bu gka hangi sebzelerin bu gööz yaz yaşşartma artma 
etkisine sahip olduetkisine sahip olduğğunu araunu araşşttıırmalarrmalarıınnıı isterimisterim

�� ‘’‘’ sosoğğan doan doğğrarken insanlarrarken insanlarıın neden gn neden göözlerinin zlerinin 
yayaşşararıır? r? ‘’‘’ sorusunun cevabsorusunun cevabıınnıı araaraşşttıırma rma öödevi devi 
olarak veririmolarak veririm



TARTITARTIŞŞMAMA

�� ‘’‘’ sosoğğan doan doğğrarken insanlarrarken insanlarıın neden gn neden göözlerinin zlerinin 
yayaşşararıır? r? ‘’‘’ sorusunun cevabsorusunun cevabıınnıı araaraşşttıırma rma öödevi devi 
olarak veririmolarak veririm

�� BulduklarBulduklarıı bilgileri sbilgileri sıınnııfta tfta tüüm m ööğğrencilerle rencilerle 
tarttartışışarak ve varsa yanlarak ve varsa yanlışışlarlarıınnıı tarttartışışma sonunda ma sonunda 
ddüüzelterek sorunun dozelterek sorunun doğğru cevabru cevabıınnıı anlatanlatıırrıımm

�� ÖÖğğrencilerin ne kadar rencilerin ne kadar ööğğrendiklerini tespit etmek rendiklerini tespit etmek 
iiççin konu hakkin konu hakkıında sorular ynda sorular yööneltirimneltirim



DENEYDENEY

�� Konu hakkKonu hakkıında yeterli bilgi verdikten nda yeterli bilgi verdikten 
sonra bilginin hatsonra bilginin hatıırlanmasrlanmasıından ziyade ndan ziyade 
uygulanmasuygulanmasıı iiççin sin sıınnııfta bir softa bir soğğan keserek an keserek 
etkilerini hem fiziksel yoldan getkilerini hem fiziksel yoldan göörrüülmesini lmesini 
sasağğlar hem de kimyasal olarak da tekrar lar hem de kimyasal olarak da tekrar 
anlatanlatıırrıım m 



ÖÖLLÇÇME VE DEME VE DEĞĞERLENDERLENDĐĐRMERME

�� HAZIRLIK SORULARI; HAZIRLIK SORULARI; ÖÖğğrencilerin konu ile rencilerin konu ile 
ilgili arailgili araşşttıırma yapmalarrma yapmalarıı ve ders ve ders ööncesi ncesi 
hazhazıırlrlııklarklarıınnıı yapmalaryapmalarıı iiççin hazin hazıırlrlıık sorulark sorularıı
hazhazıırlarrlarıımm

�� Zaman geZaman geççtiktikççe eski arabalar neden e eski arabalar neden 
paslanpaslanıır?r?

�� EskimiEskimişş ve uzun sve uzun süüre kullanmadre kullanmadığıığımmıız z 
bisikletlerimizin pedallarbisikletlerimizin pedallarıınnıı niniççin zor in zor 
ççeviririz?eviririz?

�� ……



SON TEST; Konu anlatSON TEST; Konu anlatıımmıı ve deneylerden sonra yapve deneylerden sonra yapıılan lan 
öön test tekrar uygulann test tekrar uygulanıır ve r ve ööğğrenci yetisindeki artrenci yetisindeki artışıışı

ggöözlemlerimzlemlerim. . 
�� SoSoğğananıı keserken akeserken aççığığa a ççııkan enzim kan enzim 

hangisidir?hangisidir?

�� SSüülfoksitlfoksit hangi aside dhangi aside döönnüüşşüür?r?

�� SoSoğğananıın don doğğranmasranmasıı esnasesnasıında ninda niççin in 
ggöözlerimiz yazlerimiz yaşşararıır?r?

�� ……



EEŞŞLELEŞŞTTĐĐRME SORULARI; RME SORULARI; ÖÖğğrencilerin kavramlarrencilerin kavramlarıı iyi iyi 
bir bir şşekilde kavrayabilmeleri iekilde kavrayabilmeleri iççin konuda ki in konuda ki öönemli nemli 
kavramlarkavramlarıı eeşşleleşştirmeli soru halinde tirmeli soru halinde ööğğrencilere rencilere 

sunarsunarıım.m.

�� AnilazAnilaz ggöözzüü yayaşşartartıırr

�� SSüülfeniklfenik asit                  enzimdirasit                  enzimdir

�� SSüülflfüürik asit                  karasrik asit                  karasıızdzdıır r 

�� SSüülfoksitlfoksit ssüülfeniklfenik asiteasite
ddöönnüüşşüürr

�� ……



BOBOŞŞLUK DOLDURMACALUK DOLDURMACA

SoSoğğananıın don doğğrandrandığıığında onu olunda onu oluşşturan hturan hüücreler creler 
parparççalanalanıır. Sor. Soğğan han hüücreleri iki bcreleri iki bööllüümden olumden oluşşur. ur. 
Bunlardan biri ____olarak adlandBunlardan biri ____olarak adlandıırrıılan enzimleri lan enzimleri 
iiççerir. erir. ÖÖteki ise, ___bileteki ise, ___bileşşiklerinden oluiklerinden oluşşan an 
aminoasitleri iaminoasitleri iççerir. Kesilen soerir. Kesilen soğğananıın dokusundan n dokusundan 
salgsalgıılanan ___enzimleri solanan ___enzimleri soğğanda bulunan anda bulunan 
ssüülfoksitlerilfoksitleri ____aside d____aside döönnüüşşttüürrüür. ____asit ise r. ____asit ise 
kararskararsıız bir yapz bir yapııya sahiptir ve kya sahiptir ve kıısa ssa süürede urede uççucu ucu 
olan __________ dolan __________ döönnüüşşüür. Bu gaz havada hr. Bu gaz havada hıızla zla 
yayyayııllıır. Gaz gr. Gaz göözzüümmüüze ulaze ulaşşttığıığında hidroliz olur nda hidroliz olur 
ve eser miktarda ______oluve eser miktarda ______oluşşurur…………



ÇÇOKTAN SEOKTAN SEÇÇMELMELĐĐ SORUSORU

AAşşaağığıdaki maddelerden hangisi daki maddelerden hangisi 
sosoğğan doan doğğrandrandığıığında gnda göözlerimizi zlerimizi 
yayaşşartan maddedir?artan maddedir?

A)A)SSüülfoksitlfoksit

B)sB)süülflfüürik asitrik asit

C)C)SSüülfeniklfenik asitasit

D)D) sinsin--proponetiyalproponetiyal--SS--oksidoksid



SONUSONUÇÇ;;
GGüünlnlüük yak yaşşamda etrafamda etrafıımmııza biraz dikkatli za biraz dikkatli 

baksak her anbaksak her anıımmıızda milyonlarca kimyasal zda milyonlarca kimyasal 
tepkime gertepkime gerççekleekleşştitiğğini fark edebiliriz. ini fark edebiliriz. 
GerGerççekleekleşşen bazen bazıı kimyasal tepkimeleri kimyasal tepkimeleri 
ggöözlemleyemesek de sonuzlemleyemesek de sonuççlarlarıı bize varlbize varlığıığınnıı
hissettirir. Aynhissettirir. Aynıı sosoğğananıın don doğğranmasranmasııyla yla 
babaşşlayan glayan göözlerimizden yazlerimizden yaşş akmasakmasııyla yla 
gergerççekleekleşşen bir dizi tepkime gibi. Bu en bir dizi tepkime gibi. Bu şşekilde ekilde 
etkilerini getkilerini göözlemledizlemlediğğimiz gimiz güünlnlüük olaylark olaylarıı
öözellikle kimya dersi ile ilizellikle kimya dersi ile ilişşkilendirilmelidir. kilendirilmelidir. 
GGüünlnlüük yak yaşşamda kimya her an karamda kimya her an karşışımmııza za 
ççııkmakta ve bkmakta ve bööylelikle kimyanylelikle kimyanıın n öönemi ortaya nemi ortaya 
ççııkmaktadkmaktadıır. Gr. Gööz yaz yaşşartan bu basit olay bile artan bu basit olay bile 
bize kimyanbize kimyanıın hayatn hayatıımmıızzıın her zerresinde n her zerresinde 
bulundubulunduğğunun bunun büüyyüük bir ispatk bir ispatııddıır..r..
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