
KonuKonu SeSeççimiimi
YamaYamaççparaparaşşüüttüü KumaKumaşşlarlarıı DiDiğğer er 

KumaKumaşşlara Glara Gööre re NedenNeden Daha Daha 
DayanDayanııklklııddıır?r?



�� Tepede uygun havayTepede uygun havayıı beklerken beklerken ççooğğu u 
muhabbete konu olan "Naylon kanatla muhabbete konu olan "Naylon kanatla 
uuççuyorsun, sen kendi kanaduyorsun, sen kendi kanadıına bak seninki na bak seninki 
mumuşşambadan yapambadan yapıılmlmışış" t" tüürrüünde nde şşaka ile karaka ile karışıışık k 
taktakıılmalar asllmalar aslıında gernda gerççeeğğe olduke oldukçça yaka yakıındndıır. r. 

�� Naylon ve Polyester, YamaNaylon ve Polyester, Yamaçç ParaParaşşüüttüü
kumakumaşışında kullannda kullanıılan en yayglan en yaygıın n 
hammaddelerdir. Naylon; dayanhammaddelerdir. Naylon; dayanııklklııllıık, esneklik, k, esneklik, 
aaşışınmaya nmaya dayadayannııklklıı olmasolmasıı sebebiyle tercih sebebiyle tercih 
edilirken, Polyester ise daraledilirken, Polyester ise daralııp kp kıısalmamassalmamasıı ve ve 
ççok ok ççabuk kurumasabuk kurumasıı sayesinde sayesinde ööne ne ççııkmaktadkmaktadıır. r. 



Kimya Konusu Kimya Konusu ĐĐle le 
ĐĐlilişşkilendirme:kilendirme:

�� YamaYamaçç ParaParaşşüüttüü kumakumaşışında kullannda kullanıılan en yayglan en yaygıın n 
hammaddeler olan naylon ve polyester birer hammaddeler olan naylon ve polyester birer 
plastik malzeme yani yapay polimerdir.plastik malzeme yani yapay polimerdir.

�� PolimerlerPolimerler bbüüyyüükk molekmoleküüllerdenllerden oluoluşşanan
maddelerdirmaddelerdir. . PolimerPolimer molekmoleküüllerinillerini oluoluşşturmakturmak
üüzerezere birbirleribirbirleri ileile kimyasalkimyasal babağğlarlalarla babağğlananlanan
kküçüüçükk molekmoleküüllerellere monomermonomer denirdenir. Monomer . Monomer 
birimlerindenbirimlerinden babaşşlayaraklayarak polimerpolimer molekmoleküüllerininllerinin
eldeelde edilmesineedilmesine yolyol aaççanan reaksiyonlarareaksiyonlara iseise
polimerizasyonpolimerizasyon reaksiyonlarreaksiyonlarıı denirdenir. . 



�� YapayYapay polimerikpolimerik maddelermaddeler ilkilk kezkez gegeççenen
yyüüzyzyııllıınn babaşşlarlarıındanda eldeelde edilmiedilmişşlerdirlerdir. . ĐĐççindeinde
bulundubulunduğğumuzumuz yyüüzyzyııllıınn babaşşlarlarıındanda, , bubu ttüürr
maddelermaddeler, , ççeeşşitliitli amaamaççlardalarda kullankullanıılmaklmak üüzerezere
endendüüstriyelstriyel ööllçüçülerdelerde yapyapııldldıı. . 



�� DoDoğğalal polimerikpolimerik maddelermaddeler, , yiyeceklerinyiyeceklerin, , giyecekleringiyeceklerin, , 
yapyapıı veve tataşışıtt malzemesininmalzemesinin temeltemel ööğğesidiresidir. . ĐĐnsannsanıınn
ggüünlnlüükk gereksinmelerigereksinmeleri yaya da da uygarluygarlııkk ddüüzenizeni iiççindeinde
yararlandyararlandığıığı hemenhemen bbüüttüünn maddelermaddeler, , dodoğğalal organikorganik
üürrüünlerdennlerden sasağğlanlanıırr. . AAğğaaçç, et, , et, kâkâğığıtt, , yyüünn, , pamukpamuk, , ipekipek, , 
derideri, , kaukauççukuk gibigibi ggüünlnlüükk yayaşşantantııdada kullandkullandığıığımmıızz bubu

maddelerinmaddelerin uzunuzun birbir ççizelgesiizelgesi yapyapıılabilirlabilir..



TEORTEORĐĐK BK BĐĐLGLGĐĐ

�� PolietilendePolietilende, , ççokok ççeeşşitliitli üürrüünlerdenlerde kullankullanıılanlan birbir
termoplastiktirtermoplastiktir. . ĐĐsminismini monomermonomer haldekihaldeki
etilendenetilenden alalıırr, , etilenetilen kullankullanıılaraklarak polietilenpolietilen
üüretilirretilir. Plastik . Plastik endendüüstrisindestrisinde geneldegenelde ismiismi kkıısacasaca
PE PE olarakolarak kullankullanııllıırr. . EtilenEtilen molekmoleküüllüü CC22HH44 , , 
aslaslıındanda ççiftift babağğ ileile babağğlanmlanmışış ikiiki CHCH22’’den den oluoluşşurur..

�� (CH(CH22=CH=CH22) ) PolietileninPolietilenin üüretimretim şşekliekli, , etileninetilenin
polimerizasyonupolimerizasyonu ileile olurolur. . 



POLPOLĐĐETETĐĐLENLEN







ÖÖzelliklerizellikleri::

�� ÖÖzelliklerizellikleri tipleretiplere ggöörere dedeğğiişşiklikiklik ggööstersesterse de; de; ddışış
ortamortam kokoşşullarullarıı veve nemeneme karkarşışı iyiiyi direndirençç, , 
esneklikesneklik, , zayzayııff mekanikselmekaniksel kuvvetkuvvet veve üüststüünn
kimyasalkimyasal direndirençç genelgenel öözelliklerizellikleri olarakolarak saysayıılabilirlabilir..

�� KaplarKaplar, , kutularkutular, , mutfakmutfak eeşşyalaryalarıı, , kaplamalarkaplamalar, , 
boruboru veve ttüüpp, , oyuncakoyuncak, , kablolardakablolarda yalyalııtkantkan
tabakalartabakalar, , paketlemepaketleme veve ambalajambalaj filmifilmi gibigibi ççokok
yaygyaygıınn birbir kullankullanıımm alanalanıı olupolup. . DDüüşşüükk
maliyetlidirmaliyetlidir..



POLPOLĐĐVVĐĐNNĐĐLKLORLKLORÜÜR (PVC)R (PVC)





NAYLONNAYLON((POLPOLĐĐAMAMĐĐDD))







TEFLONTEFLON





ETKETKĐĐNLNLĐĐKK
AmaAmaçç: : PolivinilklorPolivinilklorüürr (PVC) ve Polietilen  (PVC) ve Polietilen  
ArasArasıındaki Koku Farkndaki Koku Farkıınnıın Test Etmek.n Test Etmek.









EtkinlikEtkinlik

AmaAmaçç::

1) 1) PolietilenPolietilen, , PolivinilklorPolivinilklorüürr (PVC) ve (PVC) ve PoliamidPoliamid (Naylon) (Naylon) 
‘‘nunnun Sudaki DayanSudaki Dayanııklklııllııklarklarıınnıı Test Etmek.Test Etmek.

2) 2) PolietilenPolietilen, , PolivinilklorPolivinilklorüürr (PVC) ve (PVC) ve PoliamidPoliamid (Naylon)  (Naylon)  
ArasArasıındaki Koku Farkndaki Koku Farkıınnıın Test Etmek.n Test Etmek.















































SONUSONUÇÇ

�� PoliPoli EtilenEtilen LifleriLifleri (PE)(PE)
ÖÖncence erirerir, , sonrasonra yanaryanar, , kahverengikahverengi birbir kalkalııntntıı bbıırakrakıırr, , dumandumanıı
beyazdbeyazdıırr, , yananyanan mummum gibigibi kokarkokar..

�� PolivinilPolivinil KlorKlorüürr LifleriLifleri (PVC)(PVC)
ÖÖncence erirerir, , sonrasonra yanaryanar, , yanarkenyanarken siyahsiyah, , yandyandııktanktan sonrasonra beyazbeyaz
dumanduman ççııkarkarıırr. . SiyahSiyah, , gevrekgevrek birbir kalkalııntntıı bbıırakrakıırr. . HidroklorikHidroklorik asitasit kokarkokar
((HClHCl))

�� PoliamidPoliamid LifleriLifleri (PA 6, PA 66)(PA 6, PA 66)
ÖÖncence erirerir, , sonrasonra yanaryanar, , kolaykolay kkıırrıılmayanlmayan sarsarıı kahverengikahverengi birbir kalkalııntntıı
oluoluşştururturur. . DumanDumanıı genelliklegenellikle beyazbeyaz, , hafifhafif veve keskinkeskin olmayanolmayan birbir
kokusukokusu vardvardıırr..



ÜçÜç Deney Deney ÖÖnerisi:nerisi:

1)1) Naylonun OluNaylonun Oluşşumuumu

2)2) KKüükküürtten Plastik Elde rtten Plastik Elde 
EtmekEtmek

3)3) PlastiPlastiğğin Organik Din Organik Döönnüüşşüümmüü



Deney 1: Naylonun OluDeney 1: Naylonun Oluşşumuumu

Deneyin AmacDeneyin Amacıı: : 

�� Yapay polimer olan Yapay polimer olan 
naylonun olunaylonun oluşşumunu umunu 
incelemekincelemek

�� Naylonun Naylonun öözelliklerini zelliklerini 
ggöözlemlemekzlemlemek



Deneyde KullanDeneyde Kullanıılan lan 
Malzemeler:Malzemeler:

�� Cam bagetCam baget

�� 250 ml250 ml’’ liklik beherbeher

�� 1,6 1,6 diaminohekzandiaminohekzan

�� HekzandiyoikHekzandiyoik asitasit
((http://www.unihttp://www.uni--
regensburg.de/Fakultaeten/nat_Fak_IV/Organische_Cregensburg.de/Fakultaeten/nat_Fak_IV/Organische_C
hemie/Didaktik/Keusch/Dhemie/Didaktik/Keusch/D--NylonNylon--e.htme.htm))



Deneyin YapDeneyin Yapııllışıışı::
�� 150 150 mL'likmL'lik bir beherde bir beherde siklohegzansiklohegzan çöçözgenizgeni ile 15 mL ile 15 mL 

%5'lik %5'lik adipikadipik asit asit çöçözeltisi hazzeltisi hazıırlayrlayıın. n. 
�� DiDiğğer bir 150 er bir 150 mL'likmL'lik beherde 15 mL %5'lik sulu beherde 15 mL %5'lik sulu 

hexametilendiaminhexametilendiamin çöçözeltisi hazzeltisi hazıırlayrlayıın. n. 
�� Amin Amin çöçözeltisi bulunan beheri hafifzeltisi bulunan beheri hafifççe ee eğğerek asit erek asit 

çöçözeltisini zeltisini ççeperlerinde yavaeperlerinde yavaşşçça gezdirin (iki faz arasa gezdirin (iki faz arasıında nda 
poliamitpoliamit oluoluşşmaya maya babaşşllııcaktcaktıırr). ). 

�� Bir bakBir bakıır tel yardr tel yardıımmııyla 30yla 30--40 cm uzunlu40 cm uzunluğğunda ip halinde unda ip halinde 
tele tele poliamitinizipoliamitinizi dolaydolayıın. n. IslatIslatıılmlmışış makasmakas yardyardıımmııylayla
kesinkesin. . 

�� KalanKalan çöçözeltiyizeltiyi ççalkalayalkalayııpp oluoluşşanan polimeripolimeri ssüüzzüün.%50'lik n.%50'lik 
sulusulu etanoletanol ileile katkatııyyıı yyııkaykayıınn veve serereksererek kurutunkurutun..



1,6 1,6 diaminodiamino + + hekzanhekzan �������� naylonnaylon ++ susu

hekzanhekzan diyoikdiyoik asitasit birimibirimi



ĐĐki ki monomerinmonomerin birer molekbirer moleküüllüü bir bir 
araya geldiaraya geldiğğinde, bir birim naylon oluinde, bir birim naylon oluşşur. ur. 
OluOluşşan bu bir birimin iki ucu yeniden an bu bir birimin iki ucu yeniden 
monomerlerlemonomerlerle tepkiye girer ve btepkiye girer ve bööylece ylece 
naylon polimeri olunaylon polimeri oluşşur.ur.





SonuSonuçç::

�� Su geSu geççirmez oluirmez oluşşu ve hava kou ve hava koşşullarullarıına direnci sayesinde na direnci sayesinde 
ççok geniok genişş bir kulanbir kulanıım alanm alanıına sahiptir.na sahiptir.

�� Kaplar, kutular, mutfak eKaplar, kutular, mutfak eşşyalaryalarıı, kaplamalar, boru ve , kaplamalar, boru ve 
ttüüp, oyuncak, kablolarda yalp, oyuncak, kablolarda yalııtkan tabakalar, paketleme tkan tabakalar, paketleme 
ve ambalaj filmi gibi ve ambalaj filmi gibi ççok yaygok yaygıın bir kullann bir kullanıım alanm alanıı olup, olup, 
ddüüşşüük maliyetlidir.k maliyetlidir.

�� Naylon kuvvetli ve esnektir ve emici deNaylon kuvvetli ve esnektir ve emici değğildir.ildir.
�� ÇÇok sayok sayııda aynda aynıı molekmoleküüllüün birbirine ban birbirine bağğlanarak blanarak büüyyüük k 

molekmoleküüllere dllere döönnüüşşmesine polimerlemesine polimerleşşme denir. me denir. ÖÖr: r: 
Naylon, PVC yapay polimerlerdir.Naylon, PVC yapay polimerlerdir.

�� ÇÇok daha karmaok daha karmaşışık bazk bazıı polimerler ise canlpolimerler ise canlıı yayaşşamamıınnıın n 
temelini olutemelini oluşşturur. turur. ÖÖr: DNAr: DNA



DeneyDeney 2: Plastik 2: Plastik KKüükküürtrt

�� AmaAmaçç:: KKüükküürttenrtten plastikplastik oluoluşşturarakturarak
öözelliklerinizelliklerini ggöözlemlemekzlemlemek..



GerekliGerekli MalzemelerMalzemeler::

�� KKüükküürtrt
�� IsIsıı KaynaKaynağığı
�� Deney TDeney Tüüppüü
�� BeherBeher
�� MaMaşşaa
�� SuSu



Deneyin YapDeneyin Yapııllışıışı::



SonuSonuçç::

KKüükküürtten olurtten oluşşturulan turulan plastiktiplastiktiğğinin
lastik gibi esnek bir yaplastik gibi esnek bir yapııda olduda olduğğu u 
incelendi.incelendi.



DeneyDeney 3: 3: PlastiPlastiğğinin OrganikOrganik DDöönnüüşşüümmüü

AmaAmaçç: : Protein Protein KatkKatkııllıı Plastik Plastik EldeElde EtmekEtmek



KullanKullanıılanlan malzemelermalzemeler::

�� BeherglasBeherglas
�� DamDamııttııkk susu
�� YumurtaYumurta akakıı tozutozu
�� 11--6 6 HekzadiaminklorHekzadiaminklorüürr
�� PlastiklePlastikleşştiricitirici
�� Enjeksiyon(Enjeksiyon(şışırrıınganga))
�� BagetBaget
�� HassasHassas teraziterazi



DeneyinDeneyin yapyapııllışıışı::

�� HassasHassas teraziyleteraziyle darasdarasıı alalıınannan beherglasabeherglasa 89 ml 89 ml 
safsaf susu koyulurkoyulur, , 10 gram 110 gram 1--6Hekzadiaminklor6Hekzadiaminklorüür r 
koyukoyuluplup karkarışışttıırrııllıırr,, birbir gram gram çöçözzüünmnmüüşş yumurtayumurta
akakıı tozutozu kattkattııll ııssııssıı 3535 CC yiyi gegeççmeyecekmeyecek şşekildeekilde
ayarlanayarlanıırr karkarışıışımm iyiceiyice karkarışışttıırrııldldııktanktan sonra,birsonra,bir
ml ml plastikleplastikleşştiricitirici enjekteenjekte edilinceedilince hamham plastikplastik
eldeelde ediedilirlir. . 

�� EldeElde edilenedilen hamham plastikplastik çüçürrüükkçüçüll mantarlarmantarlarıınn
iiççineine koykoyulduulduğğundaunda yaklayaklaşışıkk 1,51,5--2ayl2aylıık k birbir ssüürere
iiççindeinde yeryer yeryer parparççalandalandığıığınnıı ggöörrüüllüürr..



SonuSonuçç::
11-- PlastiPlastiğğinin organikorganik olarakolarak gerigeri ddöönnüüşşüümmüü üüzerindezerinde

ççokok azaz birbir ççalalışışmama yapyapıılmlmışışttıırr..

22-- ŞŞuu anaana kadarkadar artartııkk maddemadde olanolan plastiklerinplastiklerin gerigeri
ddöönnüüşşüümmüü eritilerekeritilerek katkkatkıı maddesimaddesi miktarmiktarıınnıı
%25 %25 dahadaha artartıırarakrarak ççararşışı veve pazardapazarda siyahsiyah
naylonnaylon olarakolarak paketlemedepaketlemede kullanmkullanmışışlardlardıırr..

BBööyleyle birbir gerigeri ddöönnüüşşüümm şşekliekli katkkatkıı maddesininmaddesinin
artmasartmasııylayla kanserojenkanserojen riskiniriskini artartıırmrmışışttıırr. . YanlYanlışış
birbir uygulamauygulama olarakolarak karkarşışımmıızaza ççııkmkmışışttıırr..

33-- YapYapıılan lan ççalalışışmadamada dodoğğadaada çüçürrüükkçüçüll bakterilerinbakterilerin
enzimlerininenzimlerinin parparççalayabilecealayabileceğğii proteinleriproteinleri tercihtercih
eedildidildi. . ((http://www.inepo.com/onaylanan_ogrenci_form.asp?id=175http://www.inepo.com/onaylanan_ogrenci_form.asp?id=175))



Yapay MaddelerYapay Maddeler



GGeri Deri Döönnüüşşüüm Tablosum Tablosu



ÖÖn Test:n Test:

�� Plastiklerin su gePlastiklerin su geççirmez oluirmez oluşşunun kullanunun kullanıım alanm alanıı
genigenişşliliğğine katkine katkııssıınnıı ddüüşşüünnüün.n.

�� ÇÇevremizde kullandevremizde kullandığıığımmıız plastiklerin ne gibi z plastiklerin ne gibi 
öözelliklerinin olduzelliklerinin olduğğunu dunu düüşşüünnüün.n.

�� Plastiklerin avantaj ve dezavantajlarPlastiklerin avantaj ve dezavantajlarıınnıı ddüüşşüünnüün.n.

�� PolimerlePolimerleşşmenin nasmenin nasııl olul oluşştutuğğunu dunu düüşşüünnüün. n. 

�� DNA, Naylon, PVC nasDNA, Naylon, PVC nasııl molekl moleküüllerdir?llerdir?



Son Test:Son Test:

�� Plastiklerin su gePlastiklerin su geççirmez oluirmez oluşşunun kullanunun kullanıım alanm alanıı
genigenişşliliğğine katkine katkııssıınnıı ddüüşşüünnüün.n.

�� ÇÇevremizde kullandevremizde kullandığıığımmıız plastiklerin ne gibi z plastiklerin ne gibi 
öözelliklerinin olduzelliklerinin olduğğunu dunu düüşşüünnüün.n.

�� Plastiklerin avantaj ve dezavantajlarPlastiklerin avantaj ve dezavantajlarıınnıı ddüüşşüünnüün.n.

�� PolimerlePolimerleşşmenin nasmenin nasııl olul oluşştutuğğunu dunu düüşşüünnüün. n. 

�� DNA, Naylon, PVC nasDNA, Naylon, PVC nasııl molekl moleküüllerdir?llerdir?



ÖÖğğrenciyi Grenciyi Güüddüülemeleme

�� UUççurtma ipi yapmak ister misiniz?urtma ipi yapmak ister misiniz?



Bu Bu üürrüünlerin hangi maddelerden nasnlerin hangi maddelerden nasııl l 
oluoluşştuklartuklarıı incelemek ister misiniz?incelemek ister misiniz?



TarihTarih : : 
1177.04.2007.04.2007

SSüürere: : 66 DersDers
saatisaati

AnadoluAnadolu
LisesiLisesi
1111--A,BA,B

SSıınnııff

POLPOLĐĐMERLER                                                          MERLER                                                          KonuKonu

ORGANORGANĐĐK KK KĐĐMYAMYAÜÜniteniniteni
AdAdıı/No/No

KKĐĐMYAMYADersinDersin
AdAdıı

DERS PLANIDERS PLANI



Bilgisayar(PowerpointBilgisayar(Powerpoint))
MEB MEB KimyaKimya 33
Cam Cam bagetbaget, , beherbeher, , diaminohekzandiaminohekzan,,
HekzandiyoikHekzandiyoik asitasit..
KKüükküürtrt, , ııssıı kaynakaynağığı, , deneydeney ttüüppüü, , beherbeher,,
mamaşşaa, , susu..
BeherglasBeherglas, , damdamııttııkk susu, , yumurtayumurta akakıı tozutozu, , 
1,6Hekzadiaminklor1,6Hekzadiaminklorüür,plastikler,plastikleşştiricitirici,,
enjeksin(enjeksin(şışırrıınga),bagetnga),baget, , hassashassas teraziterazi

KullanKullanıılanlan EEğğitimitim TeknolojileriTeknolojileri
AraAraçç, , GereGereççlerler veve
KaynakKaynakçça=a=ÖÖğğretmenretmen----ÖÖğğrencirenci

AnlatAnlatıımm, , ttüümevarmevarıımm, , ttüümdenmden gelimgelim,,
analizanaliz, , öörneklemernekleme, , tarttartışışmama, , sorusoru
cevapcevap, , ggöösteristeri, , deneydeney

ÖÖğğretmeretme--ÖÖğğrenmerenme--YYööntemntem veve
TeknikleriTeknikleri

GGüüvenlikvenlik ÖÖnlemlerinlemleri ((VarsaVarsa))

ÜÜnitenite KavramlarKavramlarıı veve SembolleriSembolleri
//DavranDavranışış ÖÖrrüüntntüüssüü

BBÖÖLLÜÜM IIM II



HedefHedef 1:1: PolimerlerPolimerlerinin formformüüllerinillerini
kavrayabilmekavrayabilme..

DavranDavranışışlarlar::
1)1) PolietileninPolietilenin formformüüllüünnüü bilirbilir..
2)2) PolivinilklorPolivinilklorüürrüünn formformüüllüünnüü bilirbilir..
3)3) PolitetraflPolitetraflüüoretileninoretilenin formformüüllüünnüü bilirbilir..
4)4) PolPoliamidiniamidin formformüüllüünnüü bilir.bilir.

HedefHedef 22:: PolimerlerinPolimerlerin öözelliklerinizelliklerini
kavrayabilmekavrayabilme..

DavranDavranışışlarlar::
11)  )  PolimerlerinPolimerlerin susu gegeççirmezirmez olduolduğğunuunu bilirbilir..
22)  )  PolimerlerinPolimerlerin dayandayanııklklıı olduolduğğunuunu bilirbilir..

HedefHedef 33:: PolimerlerinPolimerlerin kullankullanıımm alanlaralanlarıınana
öörneklerrnekler verebilmeverebilme..

DavranDavranışışlarlar::
11)  )  PolietileninPolietilenin kullankullanıımm alanalanıınana öörnekrnek verirverir..
22)  )  PolivinilklorPolivinilklorüürrüünn kullankullanıımm alanalanıınana öörnekrnek

verirverir..
3)3) PolitetraflPolitetraflüüoretileninoretilenin kullankullanıımm alanalanıınana

öörnekrnek verirverir..
4)4) PolPoliamidiniamidin kullankullanıım alanm alanıına na öörnek verir.rnek verir.

ÖÖğğrencirenci KazanKazanıımlarmlarıı
/ / HedefHedef VeVe
DavranDavranışışlarlarıı



YYüüzz mimiklerinimimiklerini, , bbüüttüünn bedenbeden dilinidilini kullanmakkullanmakBedenselBedensel--
DuyusalDuyusal

ŞŞiirseliirsel anlatanlatıımm, , sesses tonunutonunu dedeğğiişştirmektirmek. Fon . Fon mmüüziziğğii
kullanmakkullanmakMMüüzikselziksel--RitmikRitmik

RenkliRenkli resimlerresimler ggööstererekstererek anlatmaanlatmaGGöörselrsel--UzaysalUzaysal

BireyinBireyin ruh ruh halinehaline, , niyetineniyetine, , ggüçüçllüü veve zayzayııff
duygularduygularıınana ggööre re anlatanlatıımm

BireyselBireysel--öözeze
ddöönnüükk

SaySayıılarlarıı kullanmakullanma, , kavramlarkavramlar arasarasıı iliilişşkilerkiler kurmakurma, , 
benzetmebenzetme, , sonucasonuca babağğlamalama

MantMantııksalksal
MatematikselMatematiksel

GruplarGruplar oluoluşşturarakturarak deneydeney yapmayapma, , sorusoru sormasorma,,
SosyalSosyal--KiKişşileriler

ArasArasıı

OrganikOrganik maddelerinmaddelerin ggöösterimsterim formformüüllerininllerinin
incelenmesiincelenmesiDoDoğğacacıı

YazdYazdıırarakrarak, , soraraksorarak, , yorumyorum yaptyaptıırarakrarak, , tekrartekrar
yaptyaptıırarakrarak ööğğretmeretmeSSöözelzel--DilselDilsel

ÖÖğğretmeretme
ÖÖğğrrenmeenme
EtkinlikleriEtkinlikleri



MatematikselMatematiksel iişşlemlerlemlerDersinDersin DiDiğğerer DerslerleDerslerle ĐĐlilişşkisikisi

SSöözlzlüü ssıınavnav

QUQUĐĐZZÖÖğğrenmerenme GGüçüçllüüğğüü OlanOlan ÖÖğğrencilerrenciler
veve ĐĐlerileri DDüüzeydezeyde ÖÖğğrenmerenme
HHıızzıındanda OlanOlan ÖÖğğrencilerrenciler ĐĐççinin EkEk
ÖÖllççmeme DeDeğğerlendirmeerlendirme EtkinlikleriEtkinlikleri

DeneylerleDeneylerle ilgiliilgili sorusoru--cevapcevapGruplaGrupla ÖÖğğrenmerenme EtkinliklerineEtkinliklerine
YYööneliknelik ÖÖllççmeme DeDeğğerlendirmeerlendirme

KonularlaKonularla ilgiliilgili ssüüreklirekli
ssöözlzlüü notunanotuna yyööneliknelik
sorusoru--cevapcevap

BireyselBireysel ÖÖğğrenmerenme etkinliklerineetkinliklerine
YYööneliknelik ÖÖllççmeme DeDeğğerlendirmeerlendirme

ÖÖllççmeme DeDeğğerlendirmeerlendirme

BBÖÖLLÜÜM IIIM III

ÖÖZETZET



DersDers ÖÖğğretmeniretmeni
MuniseMunise SeSeççkinkin

Plan Plan ddüüzz anlatanlatıımm, , sorusoru--cevapcevap,,
ggöösteristeri ileile iişşleniplenip deneyledeneyle
desteklenecektirdesteklenecektir..

PlanPlanıınn
UygulanmasUygulanmasıınana
ĐĐlilişşkinkin AAççııklamalarklamalar

BBÖÖLLÜÜM IVM IV



Uygulama:Uygulama:

�� ĐĐlgi lgi ççekici resimlerle derse gelinir. ekici resimlerle derse gelinir. ÖÖrnerneğğin tin tüükenmez kenmez 
kalemle ve bu kalemin hangi maddeden olukalemle ve bu kalemin hangi maddeden oluşştutuğğu u 
ööğğrenciye sorulur.Brenciye sorulur.Bööylece ylece ööğğrencinin grencinin güünlnlüük yak yaşşamla amla 
kimya konusu araskimya konusu arasıında ilinda ilişşki kurmaski kurmasıı sasağğlanmlanmışış
olur.Ardolur.Ardıından konuya girindan konuya girişş yapyapııllıır.Bu arada konuyla ilgili r.Bu arada konuyla ilgili 
ççevreden evreden öörnekler grnekler göösterilir ve onlarsterilir ve onlarıın da n da öörnekler rnekler 
vermesi istenir.Konu deneylerle desteklenir ve vermesi istenir.Konu deneylerle desteklenir ve ööğğrenilen renilen 
bilgilerin kalbilgilerin kalııccııllığıığı sasağğlanlanıır.Bu sr.Bu sıırada rada ööğğretmen de retmen de 
ööğğrencilere rehberlik eder ve onlarrencilere rehberlik eder ve onlarıın bilgileri n bilgileri 
yapyapıılandlandıırmalarrmalarıınnıı sasağğlamlamışış olur.Konu Powerpoint olur.Konu Powerpoint 
şşeklinde sunulur.eklinde sunulur.



ÖÖllççme me ––DeDeğğerlendirmeerlendirme

�� GruplaGrupla ööğğrenmerenme eetkinliklerinetkinliklerine yyööneliknelik ööllççmeme ddeeğğerlendirmeerlendirmede de 
ddeneylerleeneylerle ilgiliilgili sorusoru--cevapcevap yapyapııllıır.r.

�� KonularlaKonularla ilgiliilgili ssüüreklirekli ssöözlzlüü notunanotuna yyööneliknelik sorusoru--cevapcevap yapyapııllıır.r.

�� ÖÖğğrenmerenme ggüçüçllüüğğüü olanolan ööğğrencilerrenciler veve ileriileri ddüüzeydezeyde ööğğrenmerenme hhıızzıındanda
oolalan n ööğğrencilerrenciler ĐĐççinin eekk ööllççmeme dedeğğerlendirmeerlendirme etkinliklerietkinlikleri quizquiz,, ssöözlzlüü
ssıınavnav yapyapııllıır.r.

�� Uygulama ortamUygulama ortamıındaki beceri profilini saptanmasndaki beceri profilini saptanmasıı iiççin in öörrüümcek amcek ağığı
hazhazıırlanrlanıır ve r ve ööğğrenciler belirli profillere grenciler belirli profillere gööre dere değğerlendirilir.erlendirilir.



SonuSonuçç ve Deve Değğerlendirme:erlendirme:

Protein yapProtein yapııssıı dodoğğal olarak bal olarak büüttüün canln canlıılarlarıın yapn yapııssıında nda 
olduolduğğundan, enzimlerin yapundan, enzimlerin yapııssıına uyan ve mikroorganizmalarna uyan ve mikroorganizmalarıın n 
parparççalamasalamasıına mna müüsait bir yapsait bir yapııddıır.  Plastir.  Plastiğğin yapin yapııssıı organik organik 
olmasolmasıına plastina plastiğğin hayatin hayatıımmııza giriza girişşi 1,5 asi 1,5 asıırlrlıık bir sk bir süüreyi reyi 
kapsamaktadkapsamaktadıır. r. ÖÖzellikle 1930zellikle 1930’’lu ylu yııllardan sonra tamamen llardan sonra tamamen 
hayathayatıımmııza girmiza girmişştir. tir. ÜÜretim ve talep baretim ve talep başş ddööndndüürrüüccüü bir bir 
şşekilde devam ede gelmiekilde devam ede gelmişştir. tir. 

ŞŞu anda kullandu anda kullandığıığımmıız ez eşşyalaryalarıın %80n %80--9090’’ıınnıı plastik plastik 
oluoluşşturmaktadturmaktadıır. Er. Eşşya taya taşışımak imak iççin, pazaryerinde kullanin, pazaryerinde kullanıılan lan 
popoşşetler, atetler, atııklarklarıın paketlenmesi in paketlenmesi iççin kullanin kullanıılan polan poşşetler, etler, 
elektrikli gelektrikli güünlnlüük kullandk kullandığıığımmıız ez eşşyalara, piknik yalara, piknik 
malzemelerimize, yazmalzemelerimize, yazıı yazdyazdığıığımmıız kalemlere kadar z kalemlere kadar 
hayathayatıımmıızzıın ayrn ayrıılmaz bir parlmaz bir parççasasıı haline gelmihaline gelmişştir.tir.



YAPAY MADDELERYAPAY MADDELER

�� NAYLONNAYLON

�� POLPOLĐĐETETĐĐLENLEN



�� PVCPVC

�� TEFLONTEFLON



DoDoğğal polimerler (nial polimerler (nişşasta, selasta, selüüloz) saprofit bakteriler loz) saprofit bakteriler 
taraftarafıından parndan parççalanmasalanmasıı ggüünler alnler alıırken petrol bazlrken petrol bazlıı
sentetik polimerlerin yok edilmesi ysentetik polimerlerin yok edilmesi yııllarllarıı alabilir. Bunun alabilir. Bunun 
nedeni kimyasal yapnedeni kimyasal yapıılarlarıın yn yüüzzüünden mikroorganizmalar nden mikroorganizmalar 
taraftarafıından ndan üüretilen enzimlerin parretilen enzimlerin parççalamamasalamamasıı. . 

AyrAyrııca mikroorganizmalarca mikroorganizmalarıın besin maddesi olarak n besin maddesi olarak 
ttüüketmemelerine raketmemelerine rağğmen domen doğğal enzimlerin yapal enzimlerin yapııssıına na 
uymaduymadığıığı iiççin in çüçürrüüyerek yok olamyerek yok olamııyor, bunun iyor, bunun iççin geri in geri 
ddöönnüüşşüümmüü ççok zor oluyor. Hatta asok zor oluyor. Hatta asıırlara mal olabilir. Bu rlara mal olabilir. Bu 
olay her golay her güün kullandn kullandığıığımmıız z ççevrenin sevrenin süürekli kirlenmesine rekli kirlenmesine 
neden oluyor. Bneden oluyor. Bööylece mirasylece mirasıımmıızzıı gelecek gelecek nesilenesile
bbıırakmadan hoyratrakmadan hoyratçça harcama harcamışış oluyoruz. oluyoruz. 



PlastiPlastiğğin yapin yapıısal sal öözelliklerini deneylerle zelliklerini deneylerle 
ööğğrenmirenmişş olduk. Bu kadar saolduk. Bu kadar sağğlam bir lam bir 
maddenin gmaddenin güüneneşşten, ten, ııssııdan, UVdan, UV’’ den den 
etkilenebileceetkilenebileceğğini dini düüşşüünerek artnerek artıık onu k onu 
nasnasııl koruyabilecel koruyabileceğğimizi dimizi düüşşüünebiliriz. nebiliriz. 
KullanKullanıım alanm alanıınnıı bu kadar genibu kadar genişş bir bir 
maddenin geri dmaddenin geri döönnüüşşüümmüünnüün de ne kadar n de ne kadar 
zor ve uzun yzor ve uzun yııllar aldllar aldığıığınnıı ddüüşşüünerek nerek 
ttüüketimi sonucunda oluketimi sonucunda oluşşan artan artıık madde k madde 
miktarmiktarıınnıı azaltmalazaltmalııyyıız.z.



PlastikleriPlastikleri öözelliklerizellikleri veve
kullankullanıımm alanlaralanlarıı ileile
birliktebirlikte kavramakkavramak..

Plastikleri Plastikleri 
anlatanlatıırken rken aalanlan dilidili
veve ggüünlnlüükk yayaşşamam
dilinindilinin birbirinibirbirini
destekledidesteklediğğiniini
anlamakanlamak..

KimyaKimya alanalan
bilgisinibilgisini
plastiklerdeplastiklerde
kullanmakkullanmak..

PlastiklerinPlastiklerin tarihseltarihsel
geligelişşiminiimini araaraşşttıırmakrmak..

DoDoğğayaaya yansyansııyanyan bilgibilgi
veve kavramlarkavramlar

Plastiklerin gPlastiklerin gerieri
ddöönnüüşşüümmüünnüünn nasnasııll
olduolduğğunuunu tarttartışışmakmak..

PlastiklerinPlastiklerin
öözelliklerizellikleri ileile
kullankullanıımm alanlaralanlarıı
arasarasıındanda iliilişşkiki
kurmakkurmak..

PlastikleriPlastikleri
öözelliklerizellikleri ileile
karakterizekarakterize
etmeketmek..

NaylonNaylon oluoluşşumum
basamaklarbasamaklarıınnıı
vermekvermek..

BirBirşşeyineyin nasnasııll
yapyapıılacalacağığınnıı bildirenbildiren
teknikteknik veve pratikpratik
bilgilerbilgiler

PlastiklerinPlastiklerin ççevreevre
kirlilikirliliğğineine etkisinietkisini
belirlemekbelirlemek..

NaylonNaylon oluoluşşumuumu
iiççinin izlenecekizlenecek yoluyolu
tespittespit etmeketmek..

FarklFarklıı plastiklerinplastiklerin
yapyapıısalsal
niteliklerininiteliklerini tespittespit
etmeketmek..

PlastiklerinPlastiklerin öözelliklerinizelliklerini
deneylerledeneylerle bulmakbulmak, , 
plastikplastik ççeeşşitlerindekiitlerindeki
farklfarklııllııklarklarıı ortayaortaya
ççııkarmakkarmak..

KonuKonu alanalanııylayla ilgiliilgili
bilgilerbilgiler, , kavramlarkavramlar, , 
modellermodeller, , metotlarmetotlar

PlastiklerinPlastiklerin nerelerdenerelerde
kullankullanıılabilecelabileceğğiniini
tahmintahmin etmeetme..

PlastiklerinPlastiklerin
kullankullanıımlarmlarıındanndan
dolaydolayıı ççevreyeevreye
verdiverdiğğii zararzararıı
tarttartışışmakmak..

BirBir polimerpolimer olanolan
naylonunaylonu sasağğlamlam
olduolduğğuu iiççinin
kullanmakkullanmak..

MarketlerdeMarketlerde
karkarşışılalaşşttığıığımmıızz
popoşşetlerinetlerin nasnasııll
oluoluşştutuğğuu ileile ilgiliilgili
sorularsorular geligelişştirmektirmek..

GGüünlnlüükk deneyimlerdendeneyimlerden
kaynaklanankaynaklanan bilgilerbilgiler
veve anlayanlayışışlarlar

BilgiBilgiyiyi
DeDeğğerlendirmeerlendirme

BilgiBilgi
ĐĐletiletişşimiimi

BilgiBilgi
KullanKullanıımmıı

BilgiBilgi
KazanKazanıımmıı

Bilginin DavranBilginin Davranışışaa

DDöönnüüşşüümmüü

Bilginin Bilginin ÇÇeeşşitleriitleri



BECERĐ PROFĐLĐNĐN  SAPTANMASI



Beceri Beceri MatriksiMatriksi



ÜNĐTE PLANI

MEB MEB DersDers KitabKitabıı
DiDiğğerer KimyaKimya
KitablarKitablarıı
DeneyDeney KitablarKitablarıı

YazYazııllıı SSıınavnav,,
testlertestler, , SSöözlzlüü
notlarnotlar

PolimerlerPolimerler hakkhakkıındanda
ööğğrenilenrenilen bilgilerinbilgilerin
kontrolkontrol edilmesiedilmesi

ÖÖllççmeme veve
dedeğğerlendirmeerlendirme

1133

CamCam bagetbaget,,
beherbeher,,
diaminohekzandiaminohekzan,,
HekzandiyoikHekzandiyoik
asitasit

ÖÖrneklemernekleme,,
tarttartışışmama, , deneydeney
yapmayapma, , anlatimanlatim,,
sorusoru--cevapcevap,,
ggöösteristeri

GGüünlnlüükk yayaşşamdanamdan
öörneklerrnekler vererekvererek
ÖÖzelliklerininzelliklerinin
kavratkavratıılmaslmasıı..
FormFormüüllerilleri hakhakıındanda fikirfikir
sahibisahibi olmaolma

PolimerlerPolimerler2222

KimyaKimya kitaplarkitaplarıı,,
modellermodeller, , 

resimlerresimler

ÖÖrneklemernekleme,,
tarttartışışmama, , deneydeney
yapmayapma, , anlatimanlatim,,
sorusoru--cevapcevap,,
ggöösteristeri

OrganikOrganik maddelerinmaddelerin
öözelliklerininzelliklerinin veve kullankullanıımm
alanlaralanlarıınnıınn kavratkavratıılmaslmasıı

OrganikOrganik kimyakimya2211

KAYNAK, KAYNAK, 
ARAARAÇÇ--
GEREGEREÇÇLERLER

YYÖÖNTEMNTEM
VEVE

TEKNTEKNĐĐKLERKLER

HEDEFHEDEF
VEVE

DAVRANIDAVRANIŞŞLARLAR

KONULARKONULARSSÜÜREREHAFTAHAFTA



DDĐĐNLEDNLEDĐĞĐĐĞĐNNĐĐZ Z 
ĐĐÇÇĐĐNN

TETEŞŞEKKEKKÜÜRLERRLER

Munise SEMunise SEÇÇKKĐĐNN


