ATOMUN YAPISI, KĐMYASAL BAĞLAR VE BĐLEŞĐKLER
3.a Kimyasal bağlar ve molekül geometrisi (16)
-

Elektron dizilişleri ile kimyasal bağ oluşturma ilişkisi
Đyonik bağ
Kovalent bağ
Elektroneğatiflik ve bağ polaritesi
Katlı bağlar
Lewis elektron nokta yapısı
Değerlik kabuğu elektron çifti itme teorisi
Bağ kuvveti ve uzunluğu
Molekül geometrisi ve molekül polarlığı

SÜRE
Lewis elektron nokta yapısını gösterme: 4 Ders Saati
Kimyasal bağları kavrayabilme : 4 Ders Saati
Elektronegatifliği kavrayabilme : 2 Ders Saati
Değerlilik kabuğu elektron çifti itme teorisini kavrayabilme : 4 Ders Saati
Bağ kuvveti ve uzunluğunu kavrayabilme : 2 Ders Saati
Quiz, Deney, Oyunlar, Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri Uygulama : 4 Ders Saati
Toplam 20 Ders Saati
ÖNEMĐ VE DĐĞER BÖLÜMLERLE ĐLĐŞKĐSĐ
Atom bütün maddenin temel birimi olduğu için, öğrencilerin maddelerin yapısını ve bu
maddeler arasındaki ilişkiyi iyi kavrayabilmeleri için önce atomun yapısını ve bu maddeler
arasındaki ilişkileri iyi kavrayabilmeleri için önce atomun yapısını çok iyi bilmeleri gerekir. 9.
sınıfta atomun temel tanecikleri element sembolleri ve bileşikler hakkında öğrenciye ön bilgi
verilmiştir. Şimdi ise bu konular hakkında öğrenciye geniş bilgi verilecektir. Elementler
arasındaki ilişkiler ve bağlar ayrıntılı olarak işlenecektir. 9. sınıfta öğrenciler bileşik oluşumu
ve bileşiklerin okunuşları öğretilmiştir. 11. sınıfta bu bileşiklerin molekül geometrileri, bağlar,
bağ polariteleri ve molekül polaritelerini ve bağ açıları öğretilecektir.
HAZIR BULUNUŞLUK
1. Öğrencinin kimyasal bağları iyi anlayabilmesi için önce atomların bağ yapma
nedenlerini bilmesi gerekir.
2. Bağ türlerinin iyi kavranması için metal, ametal ve soygazlar birbirinden
ayırabilmesi gerekir.
3. Elektron dizilişlerinin anlaşılabilmesi için atom numarası, proton sayısı ve
elektron sayısı arasındaki ilişki bilinmelidir.
HEDEF VE DAVRANIŞLAR
HEDEF 1: Lewis elektron nokta yapısını gösterme
DAVRANIŞLAR
1. Atomların elektron dizilişini kavrama

2. Atomların bağ oluşumunu lewis yapısı ile gösterilir.
3. Atomların elektron dizilişleri ile kimyasal bağ oluşturma ilişkisini kurar.
HEDEF 2: Kimyasal bağları kavrayabilme
DAVRANIŞLAR
1. Bağ oluşumunun nedenini kavrar.
2. Kimyasal bağ türlerini ayırt eder.
3. Elektron dizilişleri ile kimyasal bağ oluşturma ilişkisini kurar.
4. Elementlerin atom numaralarından yapacakları bağ sayısını ve türünü bulur.
5. Katlı bağları gösterir.
HEDEF 3: Elektronegatiflik kavrayabilme
DAVRANIŞLAR
1. Elektronegatifliği tanımlar.
2. Bağ polaritesini ve molekül polaritesini açıklar.
3. Atomların bağ türlerini elektronegatiflik özelliği ile açıklar.
HEDEF 4: Değerlilik kabuğu elektron çifti itme teorisini kavrayabilme
DAVRANIŞLAR
1. Değerlik elektronların sayısını bulabilir.
2. Elektron çifti itme teorisini kavrar.
3. Değerlilik kabuğu elektron çifti itme teorisi yardımıyla atomların geometrik
düzenini tahmin eder.

HEDEF 5: Bağ kuvveti ve uzunluğunu kavrayabilme
DAVRANIŞLAR
1. Molekül içi ve moleküller arasındaki bağ kuvvetini karşılaştırır. ilişki kurar.
2. Bağ uzunluğu ile bağ kuvveti arasında ilişki kurar.
HEDEF 6: Molekül geometrisini gösterme
DAVRANIŞLAR
1.
2.
3.
4.
5.

Bileşiklerde atomların yaptığını hibritleştirme kavrar.
Molekül geometri türlerini kavrar.
Bileşiklerin sahip olduğu molekül geometrilerini tahmin eder.
Moleküllerin polaritesini kavrar.
Moleküllerdeki bağ açılarını ve bağ polaritelerini gösterir.

ETKĐNLĐKLER
1. Öğrenciye bağ türlerini anlatmak için önce bütün bağ türlerini içeren bir tablo
renkli kartonlara çizilerek öğrenciye verilir. Böylece öğrencinin bütün bağ
türlerini bir arada görüp, karşılaştırmaları, bağ türleri arasındaki farkları
kavraması kolaylaştırılabilir.
2. Renkli kartonlardan atomları ifade eden yuvarlak şekiller hazırlanır. Bu şekiller
hazırlanırken şekillerin üzerine element sembolleri yazılır. Bu atomlardan bağ
yapanlar eşleştirilir ve yan yana koyularak bileşik oluşturmaları simgelenir.

Renkli, yapışkanlı şeritler kesilerek ve bu eşleştirilen atomlar yapıştırılarak
birleştirilir. Yapıştırılan şerit sayısı ile öğrenciye bileşikteki bağ sayısı ifade
edilir. Böylece öğrencinin elementlerin bileşik oluşturması ve bileşiklerdeki bağ
sayılarını görerek öğrenmeleri ve öğrendiklerinin daha kalıcı olması sağlanır.
3. Đyon ve moleküllerin Lewis yapılarının yazılışı anlatılır. Öğrenciye çeşitli
moleküllerin Lewis yapılarının yazılışı renkli kartonlara çizilen atom şekillerine,
renkli elişi kağıtlarından oluşturulan elektronlar yapıştırılarak anlatılır. Bu
yapıların öğrenciler tarafından oluşturulması istenir.
4. Elementlerin elektronegatiflikleri arasındaki fark vurgulanır ve elektronegatiflik
sırası tablo şeklinde verilir. Grup ve periyotlardaki elektronegatifliğin nasıl
değiştiği periyodik cetvel üzerinde gösterilir.
5. Öğrencinin elektronegatiflik ve bağ polaritesi arasında ilişki kurması şekillerle
gösterilerek açıklanır. Farklı elektronegatifliğe sahip elementlerin atomları farklı
renklerdeki kartonlarla gösterilir. Elektronları simgeleyen yapışkanlı küçük
yuvarlak kağıtlar elektronegatifliği fazla olan atoma daha yakın olacak şekilde
atomların arasına yapıştırılır. Böylece (-) yükün elektronegatifliği fazla olan
tarafta kutuplaştığı gösterilir.
6. Melez orbitallerin oluşumu anlatılırken görsellikle anlatım desteklenir. Örneğin
sp hibritleşmesi anlatılırken, renkli elişi kağıtlarından orbitalleri ifade eden
şekiller kesilip, renkli kartonlara yapıştırılır. S ve P orbitallerinin renkleri farklı
seçilerek fark vurgulanır. Yapışkanlı kağıtlardan elektronları ifade eden şekiller
kesilir. Temel durumda bu elektronlar s orbitaline ve p orbitaline yapıştırılır.
Uyarılmış hal gösterilirken de bu elektronları ifade eden yapışkanlı kağıtlardan
biri p orbitallerinden baş olana yapıştırılır. Böylece elektronların s orbitalinden p
orbitaline geçisi hareketli olarak öğrenciye gösterilip, daha akılda kalıcı olması
sağlanır.
7. Molekül geometrisi öğrenciye anlatılırken renkli oyun hamurlarından ve bağları
ifade etmek için tahta ince çubuklardan yararlanılır. Hamurlardan atomlar
hazırlanırken farklı atomların farklı renk ve büyüklükte olmalarına dikkat edilir.
Bu hamur ve çubuklardan molekül geometrilerini gösteren modeller hazırlanır.
Böylece öğrencinin, molekül geometrilerini üç boyutlu olarak görüp daha iyi
kavramaları sağlanır.
8. Bazı bileşiklerin molekül geometrileri, bağ açıcıları, bağ polariteleri, bağ sayısı,
molekül polaritelerini gösteren bir tablo hazırlanır. Örneğin A kan grubu
elementlerinin Hidrojen ile yaptıkları bileşikler bu tabloda örnek olarak
verilebilir.
Uygulama
Modellerle molekül geometrileri, bağ açılan ve bağ sayılarını gösterme.
Öğretim Yöntemleri:
•

Anlatım, şekiller ve modellerle gösterme soru-cevap, tartışma, araştırma.

•

Renkli hamurlardan hazırlanan molekül modelleri

•

Konuyla ilgili şekiller bulunan renkli kartonlar

•

Atomları ifade eden renkli, yuvarlak şekilli kartonlar ve bağları ifade eden renkli
yapışkanlı şeritler.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME
1- Hazırlanan oyunlar sınıfta öğrenciye oynatılarak öğrencinin konuyu ne kadar öğrendiği
ölçülür.
a) Atomun yapısı, kimyasal bağlar ve .bileşikler konusuyla ilgili içeren kare bulmaca
hazırlandı. Bu bulmacada bu terimleri anlatan tanımlar yazıldı. Bu sorulan cevaplayan
öğrenci, bulduğu terimleri kare bulmacada uygun yerlere yerleştirir.
b) Öğrencilerin aralarında oynadıkları ve sevdikleri bir oyun olan adam asmaca oyunu konuya
uyarlanarak derste oynatıldı. Bunun için ELEKTRONEGATĐFLĐK kelimesi gizli kelime
olarak seçildi ve bu kelimeden sadece üç harf yerine yerleştirildi. Đçinde yapışkanlı harflerin
bulunduğu bir kutu hazırlandı. Sorulan soruları bilen öğrenciden bu kutudan bir harf seçmesi
istendi. Eğer bu seçtiği harf bizim gizli kelimemizde yoksa asılı adamın bir kısmı çizildi. Eğer
gizli kelime tahmin edilemeden asılı adamın tamamı çizilirse öğrenci oyunu kaybeder. Gizli
kelimeyi doğru tahmin eden öğrenci oyunu kazanır ve öğrenci ödüllendirilir. Böylece
öğrencinin konuyla ilgili terimlere hakim olması sağlanır.
2. Renkli bir kartonun sol tarafına element isimleri ve bu elementlerin atom numaralan
yazıldı. Bu elementlerin yanına boş kareler (□) çizildi. Yapışkanlı kağıtlarla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, A, B şekilleri hazırlandı. Öğrencinin elementlerin yanında yazılı olan atom numaralarından,
periyodik cetveldeki grup numaralarını bulmaları beklenir ve tahminlere göre yapışkanlı
kağıtlardan grup numarası oluşturup boş kutulara yapıştırması beklenir. ( Örneğin, Na için 1
A ). Böylece öğrencinin atom numaralarından grup numarası tahmin etme yetenekleri ölçülür.
3. A grubu elementlerinin hidrojenle yaptığı bileşikleri, bu bileşiklerin molekül
geometrilerini, bağ sayısını, bağ polaritesini ve molekül geometrilerini içeren bir tablo
hazırlandı ve bu tablodan bazı bölümlerin üzeri yapışkanlı kağıtlar yapıştırarak kapatıldı.
Öğrencinin bu kapalı kutulardaki terimleri tahmin etmesi istendi ve sonra bu kapalı kutunun
üzerindeki kapağı kaldırarak kendi tahminini kontrol etmesi sağlandı.
4. Renkli bir kartona bazı bileşiklerin adları yazıldı. Bu bileşiklerin altlarına bos kareler
çizildi. Küçük kağıt parçalarına , kartona yazılan bileşiklerin molekül yapıları, bağ sayıları,
polariteleri karışık olarak yazıldı. Öğrenciden bu küçük kağıtlardan bir tanesini seçmesi
istendi ve seçilen kağıttaki terime göre kartondaki boş kutulardan uygun olanına
yerleştirilmesi istendi. Böylelikle bir doğruyu bulma oyunu oynanarak öğrencinin konuya
hakimiyeti ölçülmüş olundu.
5. Atomları simgeleyen yuvarlak kartonlar hazırlandı. Bu kartonların üzerine element
sembolleri yazıldı. Yapışkanlı renkli kağıtlardan bağları simgeleyen şeritler ve elektronları
simgeleyen küçük yuvarlak şekiller hazırlandı. Bunlar öğrenciye verilecek öğrenciden bileşik
oluşturacak uygun atomları eşleştirmeleri ve yapışkanlı şeritlerden bağ sayısı kadar kullanarak
bu bileşikleri oluşturmaları istendi. Ayrıca yapışkanlı yuvarlaklarla da bağ yapmayan elektron
çiftlerini göstermeleri istenildi.
6. Renkli hamurlar ve çubuklarla öğrencilerin molekül geometrileri oluşturmaları istendi.
Böylece belirli bileşiklerin molekül geometrilerini öğrencinin ne kadar öğrendiği ölçüldü.
Ayrıca her konunun sonunda küçük quizler ve testler uygulanarak öğrencinin anlatılan
konuyu ne kadar kavradığı ölçülmelidir ve gerekirse konu tekrarlanmalıdır.

KONU: Maddelerin Sürekli Görünümü ve Tanecikli Doğası
3.a. Sıvılar ve Katılar
- Sıvılar ve katılarda tanecikler arası etkileşimler
•

Van Der Walls etkileşimi

•

Dipol-dipol etkileşimleri (iyon-dipol etkileşimi)

•

Hidrojen bağı

- Sıvılarda tanecikler arası etkileşimlerin sonuçları
•

Buharlaşma ve buhar basıncı

•

Kaynama ve donma noktası

•

Akmaya karşı direnç (viskozite)

•

Yüzey gerilimi

- Katılarda tanecikler arası etkileşimlerin sonuçları
•

Buharlaşma ve buhar basıncı

•

Erime noktası

•

Sertlik

•

Süblimleşme

-Gazların ,sıvıların ve katıların karşılaştırılması
-Basınç ve sıcaklığın maddenin fiziksel haline etkisi
SÜRE:
* Sıvılar ve katılarda tanecikler arası etkileşimler : 3 ders saati
* Sıvılarda tanecikler arası etkileşimlerin sonuçları : 3 ders saati
* Katılarda tanecikler arası etkileşimlerin sonuçları : 3 ders saati
* Gazların, sıvıların ve katıların karşılaştırılması : 1 ders saati
* Basınç ve sıcaklığın maddenin fıziksel haline etkisi : 2 ders saati
* Etkinlikler- soru çözümü : 3 ders saati
ÖNEMĐ VE DĐĞER BÖLÜMLERLE ĐLĐŞKĐSĐ:
Önemi: Lise müfredatı sarmal bir yapı olduğu için 12. sınıf müfredatında bu konunun devamı
yer almaktadır. 12. sınıf müfredatındaki konuların anlaşılabilmesi için bu konu temel
oluşturmaktadır. Ayrıca maddelerin özelliklerinin daha iyi anlaşılabilmesi için bu konuya
hakim olunması gerekmektedir. Örneğin elmasın grafite göre neden daha sert olduğunun ya
da bazı maddelerin neden daha yüksek kaynama noktasına sahip olduğunun anlaşılabilmesi
için bu konunun bilinmesi gerekir.
Đlişkisi olduğu bölümler: 9. sınıf müfredatında yer alan elementlerde bileşik oluşumu,
maddenin fiziksel halleri, maddedeki değişimler; 10. sınıf müfredatında yer alan orbitallerin
şekilleri ve enerjileri ; 11 . sınıf müfredatında yer alan kimyasal bağlar ve molekül geometrisi;
12. sınıf müfredatımda yer alan maddelerin sürekli görünümü ve tanecikli doğası konuları ile
ilişkilidir.

HAZIR BULUNUŞLUK:
*** Sıvılar ve katılarda tanecikler arası etkileşimler ( Van der Walls etkileşimi,dipol dipol
etkileşimleri, hidrojen bağı ) konusunun anlaşabilmesi için öğrencinin polar molekül, apolar
molekül, bağ polaritesi ve elektronegatiflik kavramlarına hakim olması gerekir.
** * Sıvılarda ve katılarda tanecikler arası etkileşimlerin sonuçları konusunda; kaynama
noktası, donma noktası, buharlaşma ve buhar basıncı değişimlerinin karşılaştırılabilmesi için;
öğrencinin kaynama noktası, donma noktası, buharlaşma ve buhar basıncı kavramlarını
bilmesi gerekir.
*** Gazların, sıvıların ve katıların karşılaştırılması konusunun anlaşılabilmesi için; maddenin
katı, sıvı ve gaz hali konusunun ve maddenin fiziksel özelliklerinin bilinmesi gerekir.
HEDEF VE DAVRANIŞLAR:
Hedef 1: Sıvılar ve katılarda tanecikler arası etkileşimler
1. Van der Waals bağları açıklanır ve örnekler verilir.
2. Dipol-dipol etkileşimleri açıklanır ve örnekler verilir.
3. Hidrojen bağı açıklanır ve örnekler verilir.
Hedef 2: Sıvılarda tanecikler arası etkileşimlerin sonuçları
1. Sıvılarda tanecikler arası etkileşimlerin; buharlaşma, buhar basıncı, kaynama noktası ve
donma noktasına nasıl etki ettiği açıklanır.
2. Akmaya karşı direnç (viskozite) açıklanır; bal ve su ile deney yapılır.
3. Yüzey gerilimi açıklanır ve deney yapılır.
Hedef 3: Katılarda tanecikler arası etkileşimlerin sonuçları
1. Katılarda tanecikler arası etkileşimlerin; buharlaşmaya, buhar basıncına ve kaynama
noktasına nasıl etki ettiği açıklanır.
2. Sertliğin ne olduğu vurgulanır ve örneklerle pekiştirilir.
3. Süblimleşmenin ne olduğu ve hangi maddelerin süblimleştiği açıklanır.
Hedef4: Gazların, sıvıların ve katıların karşılaştırılması
1 . Gazlar, sıvılar ve katılar ; tanecikler arası uzaklık, düzensizlik, kinetik enerji ve tanecikler
arası çekim bakımından karşılaştırılır.
Hedef 5: Basınç ve sıcaklığın maddenin fiziksel haline etkisi
1 . Maddelerde basınç ve sıcaklıktan dolayı ne gibi fiziksel değişimler olduğu açıklanır.
ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKĐNLĐKLERĐ
Konuyu anlatmaya geçmeden önce öğrencinin hazır bulunuşluğu sınanır.Bunun için polar
molekül, apolar molekül, bağ polaritesi, elektronegatiflik, kaynama noktası, donma noktası,
buharlaşma, buhar basıncı; maddenin katı, sıvı, gaz hali ve maddenin fiziksel özellikleri
konularını içeren bir ön test hazırlanır.Bu ön test ile öğrencinin eksik olduğu konular
belirlenir.Öğrencinin eksik olduğu konular, gerekli yerlerde anlatılır.
Öğrenciye ilk önce “ sıvılar ve katılarda tanecikler arası etkileşimler” konusu anlatılır.Bu
konuyu anlatmaya Van der Waals etkileşimleri ile başlanır. Van der Waals etkileşimlerinin,
soygaz atomları ile apolar moleküller arasındaki zayıf çekim kuvvetleri olduğu açıklanır. Van
der Waals kuvvetlerinin, geçici dipol oluşumuna dayalı olmasından dolayı çok zayıf kuvvetler

olduğu vurgulanır.Molekül büyüklüğünün, moleküldeki elektron sayısının ve molekülün düz
zincirli ya da dallanmış oluşunun Van der Waals bağlarına nasıl etki ettiği örneklerle
açıklanır.
Dipol etkileşimlerinin, polar moleküller arasındaki etkileşimler olduğu açıklanır. Bu
etkileşimin, moleküllerin zıt yüklü uçlarının elektrostatik çekimi sonucu oluştuğu
anlatılır.Burada sözü edilen çekim kuvvetleri, Van der Waals kuvvetlerinde olduğu gibi geçici
dipol oluşumuna dayalı olmayıp, süreklilik gösterdiğinden, daha güçlü bağlar olduğu
vurgulanır.
Hidrojen bağının; bir moleküldeki hidrojen atomu ile diğer moleküldeki F, 0, N gibi
elektronegatif bir atom arasındaki bir çekim olduğu açıklanır.Hidrojen bağlarının, Van der
Waals bağlarından ve dipol-dipol etkileşimlerinden daha kuvvetli bir bağ olduğu vurgulanır.
Daha sonra “ sıvılarda ve katılarda tanecikler arası etkileşimlerin sonuçları” konusu
anlatılır.Tanecikler arası etkileşimlerin; kaynama noktasına, donma noktasına, buharlaşmaya
nasıl etki ettikleri açıklanır.
Molekül büyüklüğü arttıkça ve moleküldeki dallanma azaldıkça Van der Waals kuvvetlerinin
gücünün arttığı ve buna bağlı olarak da kaynama noktalarının yükseldiği vurgulanır.
Van der Waals bağlarında dipollerin geçici olduğu, dipol-dipol etkileşimlerde ise süreklilik
gösterdiği bir kez daha vurgulanır ve mol kütlesi aynı olan iki bileşikten; polar olanın
kaynama noktasının, apolar olanınkinden daha yüksek olduğu açıklanır.
Hidrojen bağının, Van der Waals ve dipol-dipol etkileşimlerden daha kuvvetli bir bağ olduğu
anlatılmıştı; buna bağlı olarak hidrojen bağı içeren bileşiklerin; kaynama noktasının, Van der
Waals ve dipol-dipol etkileşimlerinin mevcut olduğu bileşiklerin erime ve kaynama
noktalarından daha yüksek olduğu vurgulanır.Burada H (M.A18) ve H (M.A130) örneği
verilir ve H20’nun H2Te’ye göre daha küçük mol kütlesine sahip olmasına rağmen, H
hidrojen bağı içermesi sebebi ile daha yüksek kaynama noktasına sahip olduğu açıklanır.
Akmaya karşı direncin ( viskozite ) ve yüzey geriliminin ne olduğu açıklanır ve deneyler ile
pekiştirilir.( Deney 1, 11)
Sertlik konusunu anlatırken elmas ve grafitten yararlanılır.Elmas ve grafitin fiziksel
özelliklerindeki farklılıklar belirtilir. Elmas ve grafitten hangisinin, neden daha sert olduğu
açıklanır.
Süblimleşme konusu anlatılırken öğrenciye süblimleşmenin ne olduğu sorulur. Bu maddelerin
neden süblimleştikleri araştırma konusu olarak verilir ve bir sonraki ders, tartışma şeklinde
konu genel hatları ile anlatılır.Deney ile daha da pekiştirilir. (Deney 111)
Gazlar, sıvılar ve katılar; tanecikler arası uzaklık, düzensizlik, kinetik enerji ve tanecikler
arası çekini gibi özellikler bakımından karşılaştırılır.Maddenin hangi halinde bu özelliklerin
maksimum veya minimum olduğu anlatılır.
Basınç ve sıcaklığın maddenin fiziksel haline etkisi konusunda ise, basınç ve sıcaklık
değişiminde maddelerin hangi fazdan hangi faza ve neden geçtikleri anlatılır.
Tüm konular anlatıldıktan sonra Öğrencilerin konuları daha iyi anlaması ve pekiştirmesi için
kimya saati (A) ve puzzle (B) hazırlanır.
DENEY 1:
Bir bardağa bal, diğerine ise su koyulur.Đkisinin içine de aynı büyükte ve aynı kütlede bilye
atılır. Bilyenin suda neden hızlı, balda ise yavaş düştüğü açıklanır.

DENEY II:
Đki bardaktan birine su doldurulur.Bardakların üstüne kağıt kapatılır ve ters çevrilir.Su dolu
bardaktaki kağıdın neden düşmediği ve su dolu olmayan bardaktaki kağıdın neden düştüğü
anlatılır.
DENEY III:
Bir balona iyot koyulur ve ısıtılır.Katı iyodun sıvı faza geçmeden, gaz fazına geçişi
gözlemlenir.
ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME
Her konu bitiminde quizler yapılır.Deneylerden sonra deney raporları istenerek, öğrencilerin
deneyleri anlayıp anlamadığı değerlendirilir.
“Kim 50 puan ister?’ yarışması ile öğrencilerin hem konuyu anlayıp anlamadığı ölçülür hem
de başarılı öğrenciler ödüllendirilir (C).
Konuyla ilgili bulmaca hazırlanır ve bulmacayı eksiksiz olarak dolduran öğrenciler
ödüllendirilir (D).
Gazların, sıvıların ve katıların karşılaştırılması konusundan yaralanılarak bir oyun hazırlanır
ve bu konunun öğrenci tarafından ne kadar anlaşıldığı değerlendirilir (E)
Tüm konu bitiminde sözlü ve yazılı sınavlar yapılır.
.

C

Kim 50 Puan Đster?

D
Bulmaca

SIVILAR VE KATILARLA ĐLGĐLĐ DEĞERLENDĐRME SORULARI
1. Viskozite nedir?
2. Süblimleşme nedir?
3 . Süblimleşen maddelere örnekler veriniz.
4.Yüzey gerilimi nedir?
5.Moleküller arası hidrojen bağı içeren moleküllere örnekler veriniz.
6.Kaynama noktasında, sıvının………………………………………… dış basınca eşittir.
7.Elmas……………………………………….. ‘ten serttir.
8.

Katı → Sıvı → Gaz

ok yönünde gidildikçe genelde moleküller arası uzaklıklar……………………… moleküller
arası çekim kuvvetleri
9. Moleküller arası çekim kuvvetleri arttıkça viskozite……………………….
1 0 .H ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Polardır
B) Moleküller arası hidrojen bağı içerir
C) Moleküller arası Van der Waals bağı içermez
D) Molekülleri arasında dipol-dipol etkileşmesi vardır
E) Polar kovalent bağ içerir
11.Tüm sıvılar için;
1- Buhar basınçları, kütlelerine bağlı değildir.
II- Kaynama sıcaklıkları, dış basınç arttıkça artar.
III- Moleküller arası çekim kuvvetleri büyük olan sıvıların buhar basınçları düşüktür
yargılarından hangileri doğrudur?
A)Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III D)I ve II

E)I,II ve III

12.Aşağıdaki bileşiklerden hangisi, molekülleri arasında hidrojen bağı içermez?
A) HF B) NH C) H D) CH E) CH
13.Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin kaynama noktası en yüksektir?
A) CH B) H C) NH D) CH E)H

SORU 1: Viskozite nedir?
Cevap 1 : Sıvının akmaya karşı gösterdiği direnç.
SORU 2: Yüzey gerilimi nedir?
Cevap 2 : Bir sıvının yüzey alanını arttırmak için gereken enerji ya da iştir.
SORU 3: Moleküller arası kuvvetler azaldıkça..............
Cevap 3: Buhar basıncı büyür.
SORU 4: Moleküller arası çekim kuvvetleri arttıkça.............
Cevap 4 : Viskozite büyür.
SORU 5: Süblimleşme nedir?
Cevap 5: Moleküllerin katı halden doğrudan buhar hale geçmesi.
SORU 6: Tanecikler arası uzaklık gaz fazında .......................dur.
Cevap 6: Maksimum.

KĐMYASAL REAKSĐYONLAR
Süre:14 ders saati
2 saat:Hazır bulunuşluğun kontrolü ve ön testtin uygulanması
10 saat:Verilen hedeflerin yerine getirilmesi
2 saat: Genel değerlendirme
Hedef: Çözeltideki tanecik sayısına bağlı özellikleri kavrayabilme
Davranışlar
•

Çözeltinin kısmi buhar basıncını kavrayabilme

•

Đdeal çözelti ve molalite kavramlarını açıklama

•

Kaynama noktası yükselmesini kavrayabilme

•

Donma noktası alçalmasını kavrayabilme

•

Osmoz olayını kavrayabilme

•
Konunun Önemi Ve Diğer Konularla Đlişkisi
Günlük hayatta en çok karşılaştığımız konulardan biri olması açısından ‘ karışımlar büyük
önem arz etmektedir. Karışımların özelliklerinin bilinmesi doğada meydana gelen birçok
olayın açıklanabilmesine yardımcı olmaktadır.
Örneğin ağaçlarda görülen aşırı büyüme osmoz olayı ile açıklanır. Yine arabalarda uygulana
antifiriz suyun donma noktası düşmesi ile ilgilidir. Konumuz içeriği itibariyle sarmal yapıda
molarite, çözeltiler ve mol konularıyla yakından ilişkilidir.
3 .a)- Sulu Çözeltilerde Olan Reaksiyonlar
Çözeltilerdeki Kısmi Buhar Basıncı
Çözeltideki buhar basıncını hazırladığımız maketlerle anlatmaya çalıştık. Bu maketlerden ilki
saf çözücünün buhar basıncını gösteren maketti. Maketler sıvıların bulunduğu kapalı kaplara ,
kapalı uçlu manometrelerin bağlanmasıyla oluşan düzeneği ifade etmektedir. Basınç
değişimini öğrencilere manometredeki civa yüksekliğinin farklı oluşuyla ifade ederiz.
Rault Yasasıyla çözünen madenin buhar basıncı olmadığı durumda çözücünün buhar basıncını
aşağıdaki gibi buluruz;
PA=PAO.XA şeklinde buluruz.
Kartona hazırladığımız grafikte ise öğrencilere birbiri içersinde çözünen benzen ve toluenin
mol kesrine bağlı olarak kısmi buhar basıncı derişimini gösteririz. Buradaki çözeltinin buhar
basıncı;
PT=PA.XA+PB.XB şeklinde bulunur.
Benzenin toluenin
Kısmi buhar kısmi
Basıncı buhar basıncı

Osmoz olayını hazırladığımız maket ile ifade ettik. Birbirinden yarı seçici zarla ayrılmış iki
çözelti kabından oluşmaktadır: sistem. Bu çözeltilerden birinin yoğunluğu az diğerinin ise
daha fazladır Yoğunlu fazla olan kaba bir cam boru bağlanır. Belli bir zaman geçtikten sonra
boruda sıvı seviyesinin yükseldiği gözlenir. Bunun sebebinin osmoz olduğu söylenir. Günlük
olaylardan örnek olarak da hoşaf yemeği örnek olarak verilebilir. Yani kuru kayısı osmoz ile
bünyesine su alır.
Kaynama Noktası Yükselmesi (ebuliyoskopi)
Molekül ağırlığı bilinmeyen saf maddelerin molekül ağırlığının hesaplanmasında kullanılır,
hayatımızda da önemli bir yere sahiptir. Kaynama noktası yükselmesi buhar basıncının
düşmesi anlamına gelir. Bir sıvının kaynama noktası ne kadar büyükse buhar basıncıda o
kadar küçüktür. Biz bu konuda çözücü ve çözünen moleküller arasındaki etkileşimle ilgili
olarak bir resimden faydalanarak saf su ile çözeltinin kaynama noktası farkı ortaya koyuldu.
Örnek olarak da yumurta haşlamasın da neden haşlama suyuna tuz eklenir sorusuna ,‘suyun
kaynama noktası yükseltilerek yumurtanın daha çabuk. pişmesini sağladık yanıtını’ verdik.
Ve ya kaynamak ta olan makarna suyuna tuz eklediğimizde kaynamanın bir an için durma
sebebinin kaynama noktasının yükselmesi olduğunu açıkladık.
Noktasının Alçalması
Đlk olarak kartonlarla jelatinler yardımıyla çözünen madde miktar arttırılmasıyla moleküllerin
arasındaki boşluk miktarının(uzaklığın) nasıl değiştiği anlatıldı. Daha sonra donma noktasının
bağlı olduğu etkenler anlatıldı;çözünen madde miktarına ve bunun çözeltide oluşturacağı
molekül ya da iyon sayısına bağlıdır. Burada da donma noktası düşmesinin deneysel
düzenekle molekül kütlesinin hesaplanılmasında kullanıldığı anlatıldı.kriyoskopi yöntemi
şekil üzerinde anlatıldı. Daha sonra günlük hayattan örnekler verildi. Mesela kışın ollardaki
buzlanmayı önlemek için yollara sepilen tuzlar yüzeydeki kar ya da buzda yavaş yavaş
çözünerek çözelti oluştururlar. Böylece çözelti içerisindeki iyonlar arasındaki etkileşim artar
ve sonuç olarak bu iyonları bir araya getirip katı hale getirmek için gereken enerjide azalır.
Böylece erime noktası aşağı çekilir.
Đdeal Çözeltiler ve Molalite
Öğrenciler açısından görsel olması açısından ideal çözeltiler en iyi grafiklerle anlatılabilir.
Yapmış olduğumuz grafikte ideal ya da ideal olmayan çözeltilerin özellikleri açıkça
görülmektedir. Grafikte de gösterdiğimiz üzere ideal çözeltilerin entalpi değişimi sıfırdır.
ideal olmayan çözeltilerde ise entalpi değişimi sıfırın altında veya üstünde gösterilmiştir.
Molalite konusunu ilk olarak öğrencilere not aldırarak en açık bir biçimde anlatırız.
Hazırlamış olduğumuz asetatta da gösterdiğimiz gibi konu ile ilgili kavramları sol tarafa,
bunlara ait bilgileri sağ tarafa yazarak öğrencilerimizden bunları eşleştirmelerini isteyebiliriz.
Böylece konunun ne kadar anlaşıldığını ölçmek mümkün olur.

Öğretim Yöntemleri
•

Not tutturma sistemi

•

Soru cevap yöntemi

•

Günlük hayata dair örnekler vererek konuyu anlatmak

•

Hazırlanan oyunlarla görsel öğrenimi ön plana çıkarmak

•

Grafik çizimleriyle anlatma

Ölçme ve Değerlendirme:
•

Yazılı ve sözlü sınavlar

•

Ön test

•

Bire bir mülakat

ASĐTLĐK BAZLIK KAVRAMI
ÖNEMĐ VE DĐĞER BÖLÜMLERLE ĐLĐŞKĐSĐ
Asitler ve bazlar konusu kimyada büyük önem taşır ve bu yüzden geniş yer tutar. Asitler ,
bazlar ve tuzlar g hayatta en çok karşılaşılan bileşiklerdendir. Bu bölümdeki açıklamalardan
sonra öğrenciler çevrelerini daha iyi tanımış olurlar ve çevrelerindeki asitleri ve bazları hem
daha iyi kullanırlar hem de bu maddelerin zararlı etkilerini tanıyarak onlardan korunmayı
öğrenirler.
Asitlik — bazlık kavramı konusu 11 .sınıf kimya müfredatında , karışımlar ana başlığı altında
yer almaktadır.12.sınıf kimya müfredatında , kimyasal reaksiyonlar ana başlığı altında , 11 .
sınıfta anlatılan konuların devamı niteliğinde olan Asit — Baz dengesi ( asitlik sabiti — pH
hidroliz ) konusu yer almaktadır.Sarmal yapıdaki yeni kimya müfredatında asitlik — bazlık
kavramı konusu asit- baz dengesi konusunun anlaşılması için önemlidir. Ayrıca asitler ve
bazlar konusu yükseltgenme — indirgenme tepkimeleri , organik bileşikler , organik asitler
konularının anlaşılmasında temeldir.
HAZIR BULUNUŞLUK
Öğrenciler kimyasal tepkimeler , mol kavramı , çözelti kimyası , kimyasal denge matematikte
üslü sayılar ve logaritma konuları hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
SÜRE = 20 DERS SAATĐ
HEDEFLER VE DAVRANIŞLAR
1 ) Asitlik ve bazlık kavramının tarihsel gelişimini kavrayabilme.
•

Asit — baz tanımı ve genel özellikleri.

•

Arrhenius ‘ a göre asit ve baz.

•

Bronsted ‘ e göre asit ve baz.

•

Lewis ‘ e göre asit ve baz.

2 ) Sulu çözeltilerde asitlik ve bazlığı kavrayabilme.
•

Çözeltilerin asitliği ve bazlığı , sulu çözeltilerin elektriksel iletkenliği.

3 ) Asitlik — bazlık kuvvetini kavrayabilme.
•

Kuvvetli asitler — Kuvvetli bazlar.

•

Zayıf asitler — Zayıf bazlar.

•

Periyodik çizelgede asitlik ve bazlık kuvvetinin değerlendirmesi.

4 ) Suyun iyonlaşmasını kavrayabilme.
•

Suyun iyonlaşma denklemi , K

•

Saf suda pH ve pOH.

5 ) Pil ölçeğini kavrayabilme.
•

( H ) ve ( OH ) derişimlerine göre pH ve pOH hesaplanması.

•

pH değerlerine göre asitlik ve bazlık.

6 ) Đndikatörleri kavrayabilme.
•

Đndikatörlerin yapısı , özellikleri , ve indikatörlere örnekler.

7 ) Önemli asitleri ve bazlan kavrayabilme.
•

Yaygın asitler ve bazlar , özellikleri , formülleri.

8 ) Oksitleri kavrayabilme.
•

Asidik Oksitler.

•

Bazik Oksitler.

•

Amfoter Oksitler.

9 ) Asitlerin ve bazların nötralleşme tepkimeleri.
•

Asit — Baz titrasyonları

•

Tuzlar.

ÖĞRENME VE ÖĞRETĐM ETKĐNLĐKLERĐ / ĐŞLENĐŞ
Konunun işlenmesine geçilmeden önce , konunun Önemi , diğer bölümlerle ilişkisi konu
anlatım süresi ve ulaşılması gereken hedefler hakkında genel olarak bilgi verilir.Öğrencilere
konu teorik olarak anlatıldıktan sonra deneysel çalışmalara ardından ölçme ve değerlendirme
bölümlerine geçilir.
Doğada var olan bileşiklerin birçoğu asit , baz veya tuzdur. Öğrencilere asit — baz kavramını
açıklamaya bu konunun tarihsel gelişiminden başlanır .Arrhenius’a göre suya hidrojen iyonu
verebilen maddeler asit,hidroksit iyonu verebilen maddeler bazdır.Bu tanıma uygun örnekler
vererek öğrencinin daha iyi anlaması sağlanır.HC1 ve NaOH örnekleri Arrhenius tanımı için
yeterlidir.Ancak burada bazen bu tanımın yetersiz olabileceği vurgulanmalıdır , baz özelliği
gösteren NH için Arrhenius ‘un baz tanımı yeterli değildir. Bronsted_Lowry ‘ e göre suya
proton veren madde asit, sudan proton alan maddeler ise bazdır ve bazlar için yapılan bu
tanıma göre ; amonyağın Arrhenius kuramına göre açıklanması zor olan bazlığı belirtilebilir .
Bu konu anlatılırken konjuge asit — baz çiftlerinden bahsetmek gerekir.Lewis asit baz
tanımında , asit , baz kavramını protonun dışına çıkararak eşleşmemiş elektron çifti ve
kovalent bağa taşımıştır.Lewis asit — baz kuramına göre asitliğin ve bazlığın H ve OH verme
ile sınırlı olmadığı belirtilir ve bu kuramın gaz ve katı fazlara da genişletebilirliğinden söz
edilir .Bu kuramın organik moleküller arasındaki belli tepkimelerin anlaşılmasında özellikle
önemli olduğu vurgulanır. Lewis ‘ e göre , elektron çifti alabilen madde asit , elektron çifti
verebilen madde bazdır.
Periyodik cetveldeki elementlerin oluşturduğu bileşiklerin asitlik ve bazlık özellikleri
amaçlanan hedeflerden biridir.Ametal oksitlerin sulu çözeltilerinin asidik,metal oksitlerin sulu
çözeltilerinin bazik özellik gösterdiği belirtilir.Bir periyodik cetvelde metal ve ametal
özelliklerinin nasıl değiştiği gösterilir. Periyodik tabloda yukardan aşağı doğru inildiğinde
metalik özelliğinin artığı ve bazik özelliğin de arttığı ,periyodik tabloda soldan sağa doğru
gidildiğinde ametal özelliğinin arttığı , bazik özelliğin azaldığı ve asidik özelliğin arttığı
anlatılmalıdır.Asitlerin hangi metallere etki ettiğinden , soy metallerden, yarı soy metallerden
bahsedilmelidir.
Asitlik ve bazlık kuvvetliliği ve sulu çözeltilerde asitlik ve bazlık konusu anlatılırken kuvvetli
asilerin ve bazların elektriksel iletkenliğini gösteren deney yapılabilir.Kuvvetli asitlerin ve
kuvvetli bazların iyonlaşma tepkimelerinin yazılışında tek yönlü ok kullanıldığı, ancak zayıf
asitlerin ve zayıf bazların iyonlaşmaları yazılırken çift yönlü ok kullanılması gerektiği
önemlidir . Zayıf asitler için KA ve zayıf bazlar için KB sabitlerinden bahsedilir.Çok
karşılaşılan bazı asitler , bazlar ve onların anhidritlerini gösteren bir tablo aşağıdaki gibi
hazırlanarak sınıfta açıklanabilir.

ANHĐDRĐT

ASĐT

1)N2O

HNO3

2 ) P 2 O5

H3PO4

3 ) S02

H2SO3

4 ) C02

H2CO3

ANHĐDRĐT

BAZ

l)Na2O

NaOH

2) CaO

Ca(OH)2

3 ) Al2O3

Al(OH)3

HCl → H+ +ClNaOH → Na+ +0HSuyun iyonlaşmasının incelenebilmesi için ilk olarak damıtık suyun iletkenliği
gözlemlenebilir.Bu gözlem sonucunda saf suyun elektriksel iletkenliğinin olmadığı
anlaşılır.Arı su moleküllerinin çok azının iyonlaştığı belirtilerek suyun iyonlaşma tepkimesi
yazılır .Tepkimeye göre K su denge sabiti yazılır ve bu değer verilerek [ H ] ve [ OH ]
değerleri hesaplatılır ve bu değerlerin eşit olduğu görüldüğünde saf suyun nötr özellik
gösterdiği yani pH değerinin 7 olduğu açıklanır.Denge ifadesinde çift yönlü okun önemi
vurgulanır . Saf suya asit ya da baz eklendiğinde iyonlaşma dengesinin nasıl etkilendiği ve
buna bağlı olarak [ H ] ve [ OH ] derişimlerinin nasıl etkilendiği tartışılır.Suyun
iyonlaşmasının endotermik bir olay olduğu hatırlatılarak , sıcaklık artışının K su değerini de
arttıracağı açıklanır . pH ve p011 tarifi yapılırken matematikte üslü sayılar ve logaritma
konusu hatırlatılarak pH ve pOH hesapları ile ilişkisi anlatılır.Oda koşullarında pH + pOH
ifadesinin değeri kavratılır ve bu konularla ilgili çeşitli hesaplamalar yapılır asit - baz
çözeltilerinde kuvvetlilik konusu açıklanır ve pH ‘ m 1 — 14 arasında değiştiği bir çizelge
yardımıyla çeşitli örnekler verilebilir.
Đndikatörler hakkında bilgi verilir ve genel yapılarının zayıf asit karakterinde olduğu açıklanır
, indikatörlerin titrasyon işlemlerindeki önemi vurgulanır.En çok kullanılan indikatörler ve
renk değiştirdikleri pH aralığına göre hazırlanan bir tablo öğrenciye verilebilir.Bahsedilen
tablo EK — 1 ‘ de sunulmuştur.
Daha sonra oksitler konusuna geçilir. Elementlerin oksijenle yaptığı bileşiklere oksit dendiği
ve oksitlerin gruplara ayrıldığı bahsedilir.Oksitlerde oksijenin değerliği — 2 olduğu ve
oksijenin pozitif değer aldığı OF oksit olarak kabul edilmediği vurgulanır. Daha sonra oksitler
7 gruba ayrılır ve ayrı ayrı özellikleri açıklanır.
1 ) Asidik oksitler : Ametallerin oksitleri suda çözündüğü asitleri oluşturur. Bu nedenle
ametal oksitlere asit oksit denir. C02 , S03, N2O5 gibi oksitler asidiktir.

2 ) Bazik oksitler : Metal oksitlerdir. Su ile metal hidroksitleri oluşturur. Na2O, CaO, BaO
gibi oksitler baziktir.
3 ) Nötr oksitler :Bazı ametal oksitleri ( CO, N2O, NO gibi) su ile asit ya da baz oluşturmaz.
Bu tür oksitlere nötr oksit denir.Nötr oksitler asitler, bazlar ve suyla tepkime vermezler.
4 ) Amfoter oksitler : Hem asitleri hem de bazları nötrleştirebilen oksitlerdir. ZnO, Al2O3,
PbO , SnO , Cr2O3 gibi oksitler amfoter özellik gösterir.
5 ) Peroksitler: Oksijen yüzdesi yüksek olan oksitlerdir. Hidrojen peroksit (H2O2), sodyum
peroksit (Na2O2) gibi.O2- anyonu içeren bileşiklerdir.
6 ) Hiperoksitler ( süperoksitler ): 02 anyonunu içeren bileşiklerdir. Örneğin Cs02 , Rb02,
KO2
7 ) Bileşik oksitler : Aynı elementin değişik değerlikli oksitlerinin oluşturduğu bileşiklerdir.
Fe3Fe4O (manyetit), FeO ile Fe2O3 ‘den oluşan bileşiktir.
Oksitler çizilen renkli bir tabloda görsel olarak sınıflandırılabilir ve çok sayıda metalin ,
ametalin ve amfoter maddelerin oksijenli bileşiklerinin oksit türleri tartışılır.
Oksitler konusu anlatıldıktan sonra 9. ve son hedef olan asit ve bazların nötralleşme
tepkimelerine geçilir. Asitlerin ve bazların birleşerek tuzlan oluşturduğu ve bu tepkime
sonucunda su açığa çıktığı anlatılır ve bu tür tepkimelere nötralleşme tepkimeleri adı verildiği
açılanır .Nötralleşme tepkimelerinin aşağıdaki gibi genelleştirilmesi yapılır.
ASĐT+BAZ → TUZ + SU
Örnek = HCl + NaOH → NaCl + H2O
Asit — baz titrasyonlarının kimyada önemli bir yer tuttuğu , bu yöntemle asit ve bazların
analiz edilebileceği , asit ve bazların miktarlarının tayin edilebileceği ve bir çözeltideki
yüzdelerinin hesaplanabileceği belirtilir. Daha sonra titrasyon konusu hakkında genel bilgiler
verilir. Eşdeğerlik noktası , dönüm noktası , titrasyon eğrisi kavramları tanımlanır.Eşdeğerlik
noktasının , bir nötürleşme tepkimesinde hem asidin hem de bazın tükendiği yani hiç birinin
aşırısının kalmadığı an olduğu açıklanır , ardından titrasyon olayı şöyle açıklanır ; bir
titrasyonda , nötürleştirilecek çözelti , örneğin asit çözeltisi bir erlene konur ve üzerine birkaç
damla asit — baz indikatörü çözeltisi eklenir.Diğer çözelti bu durumda baz çözeltisi , bir
bürete doldurulur ve asit çözeltisine başlangıçta hızla ve sonra eşdeğerlik noktasına
yaklaştıkça damla damla eklenir.Eşdeğerlik noktası , asit- baz indikatörünün renk
değiştirmesiyle belirlenir. Bir titrasyonda indikatörün renk değiştirdiği noktaya dönüm noktası
adı verilir.Doğru bir titrasyonda indikatörün dönüm noktası ile eşdeğerlik noktasının
çakışması istenir.Böyle bir çakışmayı sağlamak için indikatör öyle seçilmelidir ki titrasyonun
eşdeğerlik noktası indikatörün renk değiştirme pH aralığı içinde olsun.
pH ‘ ya karşı , harcanan titrasyon çözeltisinin ( büretteki çözeltinin ) hacmi alınarak çizilen
grafiğe titrasyon eğrisi dendiği açıklanır. Titrasyon eğrileri , titrasyon sırasında pH’nın bir pH
— metre ile ölçülmesi ile kolayca çizilebilir.
Titrasyon hatası , eşdeğerlik noktasında harcanan titrant hacmi ile , dönüm noktasında
harcanan titrant hacmi arasındaki fark olarak belirtilir ve bu farkın küçük olması titrasyonun
az hata ile yapıldığım gösterir.Daha sonra çeşitli titrasyon örnekleri ve özellikleri verilir,

uygun koşullar altında gözlemler ve deneyler kısmında asit — baz titrasyonlar öğrenciye
yaptırılabilir.
Kuvvetli bir asidin kuvvetli bir bazla titrasyonu Bir erlene 25,00 mi 0,100 M HCĐ çözeltisi
konulur ve 0,100 M NaOH çözeltisi bir bürete yerleştirilir , ardından titre işlemine başlanır ve
belli noktalarda pH değerleri hesaplanır ve bu değerlerin eklenen NaOH hacmine karşı grafiği
çizilir , bu titrasyon eğrisinde eşdeğerlik noktası pH ‘sı saptanır ve ona göre uygun bir
indikatör eklenir. Bu tarz titrasyonların bazı özellikleri vardır örneğin titrasyon başlangıcında
p11 değeri küçüktür , ve eşdeğerlik noktasında pH hızla yükselir ve ardından pH yükselmesi
yine yavaşlar.
GÖZLEMLER VE DENEYLER
Gözlemler
Asitler ve bazlar konusuna uygun olarak çevreden birçok gözlem yapılabilir . Günlük hayatta
karşılaşılan bazı maddelerin asit mi , baz mı yoksa tuz mu olduğu sorusu öğrencilere
sorulabilir , böylece öğrencilerden genel olarak bir araştırma yapılması istenebilir.Ardından
bazı maddelerin resimleri ile pH değerleri birleştirilerek büyük bir kartona şematize edilebilir.
böylece bu konuda hem görsellik sağlanmış olur hem de bu konunun akılda kalıcı olması
sağlanır. Günlük hayatta karşılaştığımız bazı maddeler ve bu maddelerin yaklaşık olarak pH
değerleri aşağıdaki verilere göre konu anlatım sırasında tablo şekline dönüştürülmüştür:
Madde

pH değeri

Limon

2,3

Mide özsuyu

2

Sirke

2,8

Gazoz

3

Elma

3,1

Greyfurt

3,1

Portakal

3,5

Madde

pH değeri

Kiraz

3,6

Domates

4,2

Muz

4,6

Ekmek

5,5

Patates

5,8

Yağmursuyu

6,2

Süt

6,5

Safsu

7

Đdrar

7

Tükürük

7,1

Kan

7,4

Hücre içi sıvı

7 ,4

Yumurta

7,8

Deniz suyu

8,5

Ayrıca sınıfta yapılabilecek basit bir gözlem ise şöyledir : Turnusol kağıdının asitlere karşı
kırmızı renk , bazlara karşı ise mavi renk alması incelenecektir.Kolay bulunması açısından
kullanılabilecek en uygun asit limondur , yine kolay bulunması açısından kullanılabilecek en
uygun baz ise sabundur.Limona değdirilen turnusol kağıdı kırmızı renk alırken , sabunla
etkileşen turnusol kağıdı ise mavi renk alır. Bu basit gözlem asit ve bazların bir farkım ortaya
koyar.
Deneyler
1 ) Asitlerin ve bazların elektriksel iletkenliği.
2 ) Asit — baz titrasyonları
3 ) Asitlerin ve bazların fenolftaleyne etkisi.
Deney 1: Asitlerin ve bazların elektriksel iletkenliği.
Deneyin Amacı
Derişik HCĐ çözeltisinin , derişik NaOH çözeltisinin ve saf suyun elektriksel iletkenliğini
gözlemlemek.
Kullanılan Malzemeler
Derişik HCI çözeltisi , derişik NaOH çözeltisi , saf su , lamba , duy , elektrot , üreteç
Deneyin Yapılışı
Uygun şekilde bağlanan düzenekte elektrotlar ilk olarak saf suya daldırılır ardından aynı
düzenek tekrar kurularak , elektrotlar derişik HC1 ve derişik NaOH çözeltilerine daldırılır ve
sonuçlar ayrı ayrı gözlemlenir.
Sonuç
Elektrotlar saf suya daldırıldığında lambanın yanmadığı gözlenmiştir oysa derişik HC1 ve
derişik NaOH çözeltileri elektrik akımım iletmiştir ve böylece kurulan düzenekte lambanın
yandığı görülmüştür.
Deney 2 :Asit — baz titrasyonu
Deney Amacı:
gözlemlemek.

HCl çözeltisini NaOH çözeltisi ile titre ederek dönüm noktasını

Kullanılan Malzemeler
HCl , NaOH , safsu , fenolftaleyn , spor , büret , erlen.
Deneyin Yapılışı
Bir erlene 0,1 M HC! , 20 — 25 mI saf su ve 3 — 4 damla fenolftaleyn eklenir, ardından
büret, 0,1 M NaOH çözeltisi ile doldurulur ve spora yerleştirilir.Büretten kontrollü bir şekilde
NaOH damlatılmaya başlanır ve bir yandan da erlendeki çözelti çalkalanır , dönüm noktasına
yaklaştıkça damlatma işlemi daha hassas yapılmalıdır . Erlendeki çözeltide kalıcı pembe renk
gözlendiği anda titrasyon işlemi bitirilir ve harcanan titrant hacmi yani burada harcanan
NaOH hacmi not edilir.

Sonuç ve Hesaplamalar
Eşdeğerlik noktasına ulaşmak için 25 mi 0 , 1 M NaOH harcanmıştır.
M NaOH . V NaOH .a NaOH = M HCl• V HCl .a HCI
( a = tesir değerliği)
0,1. x.l = 0,1.25.1 ise x 25 ml
Fenolftaleyn başlangıçta renksizken dönüm noktasında pembe rengini almıştır. Fenolftaleyn
asidik ortamda renksizken , bazik ortamda menekşe rengindedir.EK 1 ‘de fenolftaleynin
çeşitli pH değerlerindeki rengi verilmiştir.Deney 3 ‘te fenolftaleynin asitlere ve baz!ara karşı
farklı davranışları incelenir.
ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME
Ölçme ve değerlendirme bölümünde boşluk doldurmalı , kısa cevaplı ve matematiksel işlemli
bir dizi sorular sorularak konunun anlaşılıp anlaşılamadığı tespit edilir ve gerekli görüldüğü
noktalarda konu tekrar yapılabilir.Asitler ve bazlar konularıyla ilgili çeşitli bulmacalar
hazırlanabilir , ayrıca hazırlanan kavram haritalarıyla konu özetlenebilir.Konu anlatıldıktan
sonra araştırma ödev!eri verilebilir ve böylece hem araştırılan konunun kavranması hem de
asit — baz konusunun ilgi çekici bir hale dönüşmesi sağlanır.
Hazırlanan 20 soruluk bir bulmaca ile konunun değerlendirilmesi yapılabilir.Bulmacada yer
alan kısa cevaplı sorular şunlardır:
1 ) Arrhenius ‘ a göre asitler……………………………………. iyonu ( H +) içerirler.
2 ) Arrhenius ‘ a göre bazlar……………………………………. iyonu ( OH- ) içerirler.
3 ) Bronsted — Lowry ‘ e göre asit proton…………………………………. maddedir.
4 ) Bronsted — Lowry ‘ e göre baz……………………………………… alan maddedir.
5 )…………………………… asidi , elektron çifti alabilen atom , iyon ya da moleküldür.
6 ) Lewis bazı ,……… …………… verebilen atom , iyon ya da moleküldür.
7 ) Bir bazın bir proton almış hali o bazın…………………………… asididir.
8 ) Bir asidin bir proton vermiş hali o asidin eşlenik……………………… ıdır.
9 ) Eşlenik asit - baz çiftlerine……………………… asit — baz çifti denir.
10 ) HCl ( hidrolorik asit ) , CH3COOH ( asetik asit ) ‘ten daha ……………………bir asittir.
11 ) Kuvvetli bir asidin eşlenik bazı………………………………… tır.
12 ) Zayıfbir asidin eşlenik bazı………………………………………….. dir.
13 ) Sirkenin pH değeri yaklaşık 3 ‘tür. O halde sirke………………………… bir maddedir.
14 ) Kabartma tozunun pH değeri yaklaşık 8 , 4 ‘ tür. O halde kabartma tozu…………… . bir
maddedir.
15 ) Çok protonlu asitlere bir örnek veriniz : F ……………………………. asit
16 ) 11 — X bağının polarlığı , bağı oluşturan atomlann e . farkı büyüdükçe
artar.
17 ) Asit — baz titrasyonlarının……………………… . noktasında ortamda sadece tuz vardır.
18 ) Bir titrasyonda indikatörün renk değiştirdiği nokta …………………………... noktasıdır.

19 ) Đndikatör HIn karakterinde………………………………………. . asittir.
20 ) Asitlerdeki hidrojen atomlarının yerine metal iyonlarının geçmesi ile oluşan iyonik
yapıdaki bileşiklere ………………………………... denir.
Cevaplar
Hidrojen — hidroksit — veren — proton — lewis — elektron çifti eşlenik — baz — konjuge
— kuvvetli — zayıf— kuvvetli — asidik — bazik — fosforik elektronegatiflik — eşdeğerlik
— dönüm — zayıf - tuz
Ayrıca 9 tane kavramın yazılı olduğu kartlar öğrencilere rastgele dağıtılır ve bu kavramların
açıklamalarının yer aldığı büyük bir kartonda kavram ile doğru açıklamasını eşleştirmesi
istenir. Bu çalışma sayesinde asit — baz konusu ile ilgili olarak bazı kavramlar hem tekrar
edilmiş olur hem de görsel açıdan akılda kalıcılık sağlanmış olur. Bu uygulamada yer alan
kavramlar şunlardır:
1 ) Elektron çifti alan maddedir : LEWĐS ASĐDĐ
2 ) H içeren maddedir : ARRHENĐUS ‘ A GÖRE ASĐT
3 ) OH - içeren maddedir : ARRHENĐUS ‘ A GÖRE BAZ
4 ) Zayıf asit karakterindedir : ĐNDĐKATÖR
5 ) Đndikatörün renk değiştirdiği noktadır : DÖNÜM NOKTASI
6 ) Çok protonlu bir asittir. : FOSFORĐK ASĐT
7 ) Asit ve bazlar birleşerek oluşturur : TUZ
8 ) Su ile birleşirse asitleri oluşturur : AMETAL OKSĐT
9 ) Su ile birleşirse bazlan oluşturur : METAL OKSĐT
Ölçme ve değerlendirme bölümünde uygulanabilecek başka bir yöntem ise şöyledir:
10 tane kavram 10 tane zarfın içine yerleştirilir ardından öğrencilere rastgele dağıtılır ve
boşluk bırakılmış kavram haritasında yerleştirmeleri istenir , böylece yazılmış olan kavramlar
arasında bir ilişki kurulur ve varsa ortak özellikleri açıklanır yoksa bir bütün halinde tekrar
gözden geçirilebilir.Bu uygulamadaki yer alan kavramlar ve kavram haritasının genel yapısı
ise şu şekildedir
1 ) Asit — baz tanımları:
•

Arrhenius ‘ a göre asitlik ve bazlık

•

Bronsted — Lowry ‘ e göre asitlik ve bazlık

•

Lewis ‘e göre asitlik ve bazlık

2 ) Oksitler:
•

Asidik oksitler

•

Bazik oksitler

•

Amfoter oksitler

3 ) Asit — baz titrasyonları:
•

Titrasyon

•

Dönüm noktası

•

Đndikatör

•

Tuz

Kavram haritası genel olarak 3 bölümüne ayrılmıştır ve bu 3 bölümün ana başlıkları yerine
yazılmıştır. Her ana başlığın altı ise alt başlık sayısı kadar bölüme ayrılmıştır ve bu bölümler
boş bırakılmıştır. Öğrenciler çektikleri zarftaki kavramı , kavram haritasındaki uygun yere
yapıştırır ve öğrenciden bu kavramın açıklamasını yapması da istenebilir.
Hazırlanmış bazı sorularla , hidronyum iyonunu H şeklinde gösterebilme , doğru denkleştirme
, doğru formül kullanma , iyonlan doğru yazma , pH değeri hesabı , titrasyon konusu ve
titrasyon grafiklerini yorumlama konularının anlaşılıp anlaşılamadığı kontrol edilir.Bu sorular
genel olarak sınıfta öğrenci ile birlikte çözülebilir ardından ödev olarak ek problemler de
öğrenciye verilebilir.Bazı Örnek sorular aşağıda verilmiştir:
1 ) 0 ,8 gram NaOH { , 40,1 L çözelti içerisinde çözünmüş olarak bulunuyor.Bu çözeltideki H
derişimi kaç molardır ? ( NaOH = 40 ) Çözeltinin pH ‘ sı nedir?
2 ) 9 , 8 gram H S0 kaç litrelik çözelti içerisinde çözünmüş olursa çözeltinin H+ derişimi
4.10-3 olur?
3 ) pH’ sı 1 olan 2 L HCĐ çözeltisine kaç mol katı NaOH katılırsa son pH değeri 7 olur?
4 ) Eşit hacimlerde , pH değeri 12 olan NaOH çözeltisi ile 0,03 M HNO çözeltisi
karıştırılıyor.Oluşan yeni çözeltinin pH ‘ sı nedir?
5 ) 600 mi 0,1 M NaOH çözeitisi HCl ile titre edilmiştir , titrasyon grafiğine göre başlangıçta
pH değeri 13 ‘tür , 300 mI titrant ilavesi ile dönüm noktasına ulaşılmıştır buna göre HCl
çözeltisinin derişimi kaç mol / L ‘ dir?
6 ) HNO3 ‘ün 0,020 M ve 200 ml çözeltisi ile Ca (OH) 2 ‘ in 400 mI ‘ lik çözeltisi
karıştırıldığında son çözeltinin pH değeri 7 oluyor . Buna göre Ca(OH) 2 kaç molardır?
7 ) 0,05 M , 400 ml HCl çözeltisinde kaç gram Mg metali çözünürse son çözeltinin pH değeri
2 olur ? ( Mg =24)
8 ) 400 ml 1 M NaOH çözeltisini nötürleştirmek için % 50 ‘lik yoğunluğu 1 , 5 g/ ml olan H
çözeltisinden kaç ml alınmalıdır ? (H2SO4=98)
9 ) Gözlemler ve deneyler kısmında yapılan titrasyon deneyinden sonra aşağıda istenilen
grafik çizilebilir.
25 mI 0,10 M HC! çözeltisinin 0,10 M NaOH ile titrasyonunda,
o Başlangıç noktasında
o Eşdeğerlik noktası öncesinde ( 10 ml baz ilavesi)
o Eşdeğerlik noktasında ( 25 mi NaOH ilavesi)
o Eşdeğerlik noktasından sonra ( 26 mi baz ilavesi)
pH değerleri nedir ve bu titrasyonun harcanan baz ilavesine karşılık pH değerlerini gösteren
grafiğini çiziniz.
Asitlerin ve bazların aralarındaki farkların belirlenmesi öğrenciye yaptırılabilir Bu uygulama
yapılırken asit baz kavramları ve kuvveti , amfoter özellik gösteren metaller ve asitlerin ve
bazların bazı fiziksel özellikleri konuları üzerinde durulmalıdır . Asitler ve bazlar arasındaki
farklar ise şunlardır:

1 ) Sulu çözeltilerde H+ iyonu verebilen bileşikler asittir ; sulu çözeltilerde OH- iyonu
verebilen ya da H+ iyonu alabilen bileşiklerse bazdır.
2 ) ( Cu , Hg , Ag , Pt , Au ) soy metalleri hariç bütün metaller asitlerle reaksiyona girerek H2
gazı açığa çıkarırlar ; kuvvetli bazlar amfoter metallerle ( Zn , Al , Sb ) reaksiyona girerek H2
açığa çıkarırlar.
3 ) Asitler turnusol kağıdını kırmızıya boyarlar ; bazlar ise turnusol kağıdını maviye boyarlar.
4 ) Asitlerin tatları ekşidir ; bazların tatları acıdır ve ele kayganlık hissi verirler.
*Asitler ve bazlar arasında ortak özellikler de olabilir örneğin kuvvetli asitler ve kuvvetli
bazlar elektrik akımını iletirler.
Öğrencilerden burada özetlenen asit — baz özelliklerini içeren tablolar hazırlamaları
istenebilir , daha sonra hazırlanmış materyallerle sınıfta tartışma ortamı yaratılabilir.
Asit yağmurlan konusu öğrencilere araştırma ödevi olarak verilebilir , ardından sınıfta
tartışma ortamı yaratılarak konu pekiştirilebilir.Öğrenciler asit yağmurunun nedenlerini ve
çevre üzerindeki etkilerini açıklarlar , bu açıklamalar sırasında asit yağmuruna neden olan
gazlar ve bu gazların su ile asit oluşturma tepkimeleri , asit yağmurlarının oluşumuna karşı
alınabilecek önlemler , asit yağmurlarının metallere ve yapı malzemelerine etkileri konulan
önemle vurgulanmalıdır.

YAPAY GÜBRELER
HEDEF VE DAVRANISLAR
HEDEF 1: (2 saat )
Gübre ile ilgili temel kavramları açıklayabilme
Davranıslar
•

Gübre tanımını yapar

•

Azotlu gübreleri tanımlar

•

Üre kavramını açıklar

HEDEF 2: ( 2 saat)
Gübrenin kullanım alanını açıklayabilme ve sınıflandırabilme
Davranıslar
•

Gübrenin kullanımını açıklar

•

Gübreleri sınıflandırır

•

Gübrenin doğadaki yerini açıklar.

•
ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME: ( 1 saat)
GÜBRE NEDĐR ?
Gübre, bitkilerin büyümesine yardımcı olan ve verimliliklerini artıran kimyasal elementleri
içeren doğal yada yapay maddelerdir. Gübreler, toprağın doğal verimini artırır yada bir
Önceki ürünün yetişmesi sırasında bazı kimyasal elementler bakımından yoksullaşan toprağı
besler. Toprak, canlıları besleyen temel bir kaynaktır. Bitkiler kendileri için gerekli olan besin
maddelerini topraktan kökleri ile ya da yapraktan alırlar. Özellikle azot döngüsü içerisinde
önemli yer tutarlar. Đnsanlar bu ve buna benzer besin maddelerini bitkiler aracılığıyla karşılar.
Toprak zaman içerisinde erozyon gibi dış etkilerle veya üzerine ektiğimiz ürünleri besleyerek
verimli olma özelliğini kaybeder. Topraktan eksilen bu besin maddelerini giderici
uygulamalara gübreleme denir. Doğal gübreler bitki ve hayvanlardan sağlanır. Doğal
gübrelerden en önemlisi guano adı verilen kurutulmuş kuş gübresidir.bütün doğal gübreler
azot ve fosfor temin ederler. Hayvansal atıklar ,saman ve bitki atıkları doğal gübreler olarak
kullanılır. Doğal gübreler yapay gübrelerden daha pahalı,depolanması ve taşınması daha zor
olduğu için ziraatte çok az kullanılmaktadır. Yapay gübreler kimyasal yollarla üretilirler. Sıvı
ve katı halde bulunabilirler ancak taşınması ve depolanması kolay olduğundan genellikle katı
haldekiler tercih edilir.
GÜBRELERĐN ĐŞLEVĐ
1. Bitkilerin yararlanabileceği maddeleri çoğaltmak
2. Bitkilerin gelişmesi için gerekli olan fakat sularla akıp giden mineral kaybını karşılamak
3. Toprakta bulunmayan besleyici maddeleri karşılamak.

GÜBRENĐN FAYDALARI
1. Gübre uygun kullanıldığında verimi arttırır.
2. Daha kısa zamanda daha fazla Ürün kazanılmasını sağlar.
3. Kimyasal elementler bakımından yoksullaşan toprağı besler.

KĐMYASAL YAPISINA GÖRE GÜBRELER
1. Azotlu Gübreler
2. Fosforlu Gübreler
3. Potasyumlu Gübreler

AZOTLU GÜBRELER
1. Organik azotlu gübreler: Lağım gübresi, insan dışkıları, toz gübre, guano, kan,
boynuz, deri ve yün artıklan, süprüntüler, küspeler, yeşil gübreler, komposto ve çiftlik
gübresi
2. Amonyaklı azotlu gübreler :Amonyum sülfat, Kalsiyum siyanamit ,Üre
,Krüdamonyak
3. Nitrik azotlu gübreler: Sodyum nitrat, Kalsiyum nitrat
4. Amonyaklı-nitratlı azotlu gübreler: Amonyum nitrat

Azotlu Gübrenin Kullanımı ve Bitkinin Gelişimi
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AMONYUM SÜLFAT
Asit özellikli bir gübre olduğu için nötr ve kireçli (alkali) topraklarda kullanılır. Uzun yıllar
sürekli olarak toprağa verilmesi halinde topraktaki asit miktarım arttırır. Bu nedenle asitli
topraklara verilmemelidir. Verilmek zorunda kalındığında ise bir miktar kireçle birlikte
uygulanmalıdır.Amonyum Sülfat genellikle ekim sırasında verilir. Bu bitkilerin büyümelerini
hızlandıran topraktaki fosforun bitki tarafından daha kolay alınmasını sağlar. Ayrıca,
bünyesinde kükürt bulunması nedeniyle bitkinin kükürt ihtiyacım da giderir. Çay, çeltik ve
tahıl tarımında kullanılır. Bu bitkilere ihtiyacından az amonyum sülfat verilirse bitkinin
gelişmesi zayıf olur.

ÜRE CO(NH2)2
Üre, bitkilerin azot ihtiyacım karşılamak için hemen her tür ürünlerde ve tütün fidelerinin
gübrelenmesinde çok yararlıdır. Üre yetersiz verildiğinde bitkinin gelişmesi yavaşlar,
yapraklar sararır, verim düşer. Üre bitki gelişmesinin bütün evrelerinde kullanabilme
özelliğine sahiptir. Ekim sırasında kullanıldığı gibi üst gübre olarak da verilebilir

FOSFORLU GÜBRELER
Ca 3 (Trikalsiyum fosfat)
Amonyum fosfat
Monoamonyum fosfat
Diamonyum fosfat

POTASYUMLU GÜBRELER
Potasyum Sülfat ( K2SO4)
Potasyum klorür (KCl)

POTASYUM SÜLFAT
En çok patates, tütün, sebze, meyve, turunçgiller, baklagiller, mısır, pamuk, şekerpancan ve
seralarda kullanılır.
Yeterli potasyum sülfat verilmediğinde bitkilerin yapraklarında sarı yada kırmızımsı
kahverengi lekeler görülür.
Sulu tarımda ve yağışlı bölgelerde potasyum noksanlığına sık rastlanır. Organik maddeler
açısından fakir, kumlu topraklara potasyum sülfat verilmelidir. Asit özellikli olduğundan uzun
yıllar sürekli kullanılması halinde topraktaki asitliği arttırır. Asit topraklarda kullanıldığında
toprağa bir miktar kireçte ( sönmüş kireç Ca(OH)2 )
verilmelidir. Bünyesinde ayrıca kükürt bulunduğundan bitkilerin kükürt ihtiyacım da karşılar.

DĐAMONYUM FOSFAT
DAP bitkinin fosfor ihtiyacım karşılamak üzere verilir. Bileşiminde azot da bulunduğundan
bitkinin bu ihtiyacım da karşılar. Azot miktarı bitkinin ihtiyacım tümüyle karşılamıyorsa,
eksik kalan kısmı azotlu gübrelerle karşılanmalıdır. Đçindeki fosfor topraktaki diğer fosforlu
gübrelere göre daha hızlı harekete geçer. Etkisi birkaç yıl sürer.DAP tahıllarda ekim sırasında
verilmelidir. Yeterli DAP gübresi verilmediği takdirde kökler zayıf kalır, gelişme yetersiz
olur, olgunlaşma gecikir, bitki bodur kalır, yapraklar mor yada koyu yeşil renk alır, verim
düşer. Erken verilmesi halinde gübrenin içindeki fosfor topraktaki kireç ve diğer maddelerle
birleşerek etkisiz hale gelir. Ekimden sonra verilirse toprak yüzeyinde kalacağı için bitkiye
yararı olmaz.
KALSĐYUM NĐTRAT
Beyaz renkli tanecik yapısında, iki besinli, suda çok kolay çözünen ve bitki tarafından hemen
alınabilir bir gübredir. Nitrat biçiminde %15.5 Azot ve suda tamamen çözünen %26.5
Kalsiyum’ u bir arada bulunduran eşsiz bir bileşimdir. Nitrat Azotlu ve suda tamamı çözünür.
K alsiyum bileşimi başka gübrelerde bulunmayan bir çok kazanım sağlar.
Kalsıyum Nitratın Faydaları
Kalsiyum Nitrat bitkiler için mutlak gerekli iki ana besin elementi olan, Nitrat Azotu ve
Kalsiyum içerir. Birbirini olumlu etkileyen bu iki besin elementi toprakta tuzluluk yaratmaz.
Bitkinin kökleri tarafından besin alımı sırasında Nitrat biçiminde Azot, suda eriyebilir
biçimde kalsiyum alımını kolaylaştırır,dolayısıyla kalsiyum ihtiyacınn karşılanmasına
yardımcı olur.
KOMPOZE GÜBRE
Kompoze gübreler birden daha fazla bitki besin maddesini bir arada bulunduran gübrelerdir.
Kompoze gübrenin içerisindeki bitki besin maddesi sırası ile azot, fosfor ve potasyumdur. Bu
besin maddeleri % olarak ifade edilmektedir.
Tersiyer Fosfat
Hafif asit özellikte bir gübre türüdür, bu yüzden nötr yada kireçli topraklarda etkisi
azdır.Bünyesinde bulunan fosfor suda kolay çözündüğünden etkisini çabuk gösterir.Taban
gübresi olarak kullanılır. Erken verilirse içindeki fosfor topraktaki kireç ve diğer maddelerle
birleşerek yararsız hale gelir.
MAGNEZYUM NĐTRAT
•

MAGNISAL : MAGNEZYUM NĐTRAT Mg (N03)2 6H2O

•

Magnezyum bitkilerde klorofilin temel taşıdır. Bundan dolayı klorofilin oluşmasnı
sağlayan çok önemli bir elementtir. Magnezyum iyonlan protein sentezinde, birçok
enzimatik tepkimelerde ve vitaminlerin oluşmasında rol alır.

•

Magnezyum Nitrat %15 MgO (%9.5 Mg) ve %11 Nitrat Azotu içerir

ÖLÇME YE DEĞERLENDĐRME
AÇIK UÇLU SORULAR
1 . Gübrenin faydaları nelerdir?
2. Kimyasal yapısına göre gübreleri sınıflarıdırıp, örnek veriniz.
3. Aşağıdaki kavramları açıklayınız.
- Üre
- Kompoze gübre
- Triple süper fosfat
BOSLUK DOLDURMA
1……………………. Gübreler birden fazla bitki besin maddesini bir arada bulunduran
gübrelerdir.
2. Patates, tütün, şekerpancarı yetiştirmesinde çoğunlukla…………………. gübresi kullanılır.

3. Bitkinin fosfor ihtiyacını karşılamak üzere……………………………...verilir.

ÇOKTAN SEÇMELĐ SORULAR
1. Aşağıdakilerden hangisi gübrenin işlevlerinden biri değildir?
A) Bitkilerin yararlanabileceği maddeleri sağlamak
B) Bitkilerin gelişmesi için gerekli olan fakat sularla akıp gideri mineral kaybını karşı
C) Toprakta bulunmayan besleyici maddeleri karşılamak
D) Bitkinin toprağa daha sıkı bağlanarak, toprağın kaymasım engelleme
E) Toprağı mineral bakımından zengin tutma
2. Aşağıdakilerden hangisi gübrenin kimyasal yapısında bulunan maddelerden değildir?
A) Azot
B) Fosfor
C) Aluminyum
D) Potasyum
E) Magnezyum
3. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde azotlu gübre kullanımı en fazladır?
A) Fransa

8) Kore

D) Türkiye

E) Meksika

C) Almanya

SULU ÇÖZELTĐLERDE OLAN REAKSĐYONLAR
HEDEF VE DAVRANIŞLAR
DERS SAATĐ: 12 SAAT
Hazır Bulunuşluk: 1 saat
Kimyasal reaksiyonlar, çözeltiler.
HEDEF 1 : Sulu çözeltilerde gerçekleşen reaksiyonların kavrayabilme (3 Saat)
Davranışlar
1) Sulu çözeltilerde çökelme ve çözünme ile ilgili kuralları açıklar.
2) Gaz çıkışı olan reaksiyonları deneyle gösterir.
HEDEF 2: Reaksiyon Hızını Kavrayabilme (4 Saat)
Davranışlar
1) Reaksiyon hızı tanımını yapar.
2) Reaksiyon hızının deneysel tayinini yapar
3) Çarpışma ve geçiş hali teorisini açıklar.
4) Aktivasyon enerji ismi açıklar.
HEDEF 3: Reaksiyon hızına etki eden faktörleri açıklayabilme.( 3 Saat)
Davranışlar
1) Derişimin etkisini açıklar
2) Sıcaklığın etkisini açıklar
3) Katalizör etkisini açıklar
4) Temas yüzeyinin etkisini açıklar
5) Madde cinsinin etkisini açıklar
ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKĐNLĐKLERĐ
Hazır bulunuşluk olarak ayrılan bir saatlik süre içerisinde önceden işlenmiş olan kimyasal
reaksiyonlar ve çözeltiler konusu hatırlatmak amacıyla tekrar edilir.Bu konularla ilgili temel
kavramlar üzerinde durulur.
Sulu çözeltilerde çökelme ve çözünme ile ilgili temel kavramlar, örnek ‘ reaksiyonlar
gösterilir.
( NaCl + AgNO3 → AgCI + Na+ +N03)
Gaz çıkışı reaksiyonlarına örnek olarak
Al + 3HCl → AlCl3 +3/2 H2
verilir ve bu örnek karikatürle zenginleştirilip hafızalarda kalıcılığı sağlanır. Çarpışma
teorisinde etkin çarpışma ve etkin olmayan çarpışma kartonlar üzerinde gösterilir.Etkin
çarpışmada geçiş hali gösterilip, gerekli açıklamalar yapılır.
Reaksiyon hızına etki eden faktör olan sıcaklığı, öğrenciye teorik olarak egzotermik
tepkimelerin gerçekleşirken dışarıya ısı verdiğini ve sistemin sıcaklığını arttırdığımızda,
tepkimenin sıcaklığı azaltacak yöne ilerlediğini ve endotermik tepkimelerde ısı alarak
tepkimenin gerçekleştiğini ve sistemin sıcaklığı azaltılırsa tepkimenin sıcaklığı arttıracak

yönde ilerlediği anlatılmaya çalışılır.Teorik bilginin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için
öğrenciye KMnO4 ve H çözeltileriyle değişik sıcaklıklarda meydana gelen tepkimelerin
hızlarının sıcaklığa bağlı olarak değiştiğini kartona çizim yardımıyla anlatılır.
Tek adımda gerçekleşen bir tepkime üzerinde reaksiyon hızı ve nasıl bulunacağı kartonlarla
açıklanılır. Mekanizmalı bir tepkimede hızı yavaş basamağın belirlediği, yine kartonlar
yardımıyla anlatılır. Bir deneyle tepkime hızı görsel olarak da kavratılmaya çalışılır.
Reaksiyon hızına etki eden faktörlerden katalizatörü; hidrojen peroksitin katalitik
parçalanmasını katalizörün kullanılmadığı durum ve kullanıldığı durumdaki reaksiyonları bir
deney yardımıyla anlatılır. Katalizör kullanıldığında gerçekleşen reaksiyon sonucu bir
balonjojeye bağladığımız balonun şiştiğini; katalizör kullanmadığımızda balonun şişmediğini
öğrenciye karton yoluyla aktarılır.
Hıza etki eden etmenlerden derişim, yine hazırladığımız kartonlar yardımıyla anlatılır.
Derişimin artması ile çarpışma sayısındaki artmanın arasındaki doğru orantı üzerine vurgu
yapılır.
Aktivasyon enerjisi tepkime hızını etkileyen faktörlerden biridir. Bunun daha iyi anlaşılması
için karton üzerinde grafik ve resimler gösterilir. Bir adamın taşı tepenin üzerine çıkarması
için gereken enerjiyi resimle gösterip, öğrencinin konuyu görsel olarak kavraması sağlanır.
Ayrıca endotermik, egzotermik, tek basamaklı ve çok basamaklı mekanizma kavramları
grafik üzerinde gösterilir.
DENEYLER
Beherin içerisine su doldurulur. Ayrıca içi su dolu olan gaz büreti beherin içine yerleştirilir,
bir ucu tüpe bağlı olan cam borunun, diğer ucu da gaz büretinin içine yerleştirilir. Tüpün içine
1 M seyreltik HC1 konur ve içine metal Zn parçaları atılır. Belirli zaman aralıklarında gaz
büretinde toplanan H gazı miktarı ölçülür ve tepkime hızının nasıl değiştiği ispatlanır.
Zamanla tepkime hızında azalma olacaktır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME SÜRE : 1 saat
Ya Şundadır Ya Bunda” adlı oyunumuzda beş tane kutucuğun içerisine beş soru ve beş hediye
yerleştirdik öğrenci birden beşe kadar bir rakam seçer ve soruyu doğru cevaplarsa bir hediye
kazanır. Eğer verdiği yanlış ise soruyla ilgili ‘konuyu yazılı ödev olarak hazırlaması istenir.
“Doğru - Yanlış” yarışması ise kızlar ve erkekler arasında iki grubun oynayabileceği bir
şekilde hazırlanır. Hazırlanan 22 tane soruya cevap verilmesi istenir. Şekilde çizdiğimiz doğru
ve yanlış bölümlerine; doğruysa doğru, yanlışsa yanlış bölüme kendi renklerinin kartlarını
yapıştırmaları istenir. Kızlar sarı kartı; erkekler ise mavi kartı kullanır.
Karton üzerine bir meyve sepeti çizilip kavram haritası oluşturulur. Kavram haritası
üzerindeki terimler boşluk doldurma sorularıyla öğrenciye sorulur.

KĐMYASAL DENGE
KONU : Kimyasal Denge
KONULAR: Reaksiyonların Tersinirliği Denge Sabiti ve Anlamı
• Homojen Denge
• Heterojen Denge Dengeyi Etkileyen Faktörler
• Derişim
• Sıcaklık
• Basınç
• Katalizör
SÜRE : 10 Ders Saati
• 1 Saat = Öğrencinin hazır bulunuşluğu ile ilgili uygulamalar
• 1 Saat = Reaksiyonların tersinirliği
• 1 Saat = Homojen, Heterojen Denge
• 5 Saat = Dengeyi etkileyen faktörler
• 1 Saat = Konu ile ilgili alıştırma ve problem çözümü
• 1 Saat = Değerlendirme
ÖNEMĐ ve DĐĞER BÖLÜMLERLE ĐLĐŞKĐSĐ
Öğrencinin, 9. sınıfta öğrendiği kimyasal reaksiyonların özellikleri ve 10. sınıfta öğrendiği
kimyasal reaksiyonlarla ilgili hesaplamalar konularını hatırlayıp hatırlamadığı kontrol edilir
ve yeni konuyla ilgili bazı sorular sorularak ön bilgileri tespit edilir. Yönetilecek sorular
aşağıdaki gibidir ;
• Đleri ve geri tepkime nedir ?
• Tersinir ve tersinmez reaksiyon nedir ?
• Denge ve dengeyi etkileyen faktörler nedir ?
HEDEF VE DAVRANIŞLAR
HEDEF 1 : Kimyasal tepkimelerde dengeyi kavrayabilme
DAVRANIŞLAR:
1. Fiziksel ve kimyasal olayların çoğunun çift yönlü oluşunu örneklerle açıklar.
2. Dengenin kurulması sırasında olaya girenlerin ve ürünlerin derişimlerindeki değişme ile
ileri ve geri tepkime hızı arasındaki değişmeyi ilişkilendirir.
3. Dengedeki bir sistem sahip olduğu özellikleri açıklar.
4. Dengeye ulaşıldığında hangi özelliklere bakılarak belirlenebileceğini örneklerle açıklar.
5. Fiziksel dengeyi örneklerle açıklar.
6. Kimyasal dengeyi örneklerle açıklar.
7. Heterojen ve homojen dengeye örnekler verir.
HEDEF 2 .Dengeye etki eden faktörleri kavrayabilme
DAVRANIŞLAR:
1. Dengeye etki eden faktörlerin açıklanmasında Le Chatelier prensibini kullanır.
2. Maddelerin derişimlerindeki değişmede dengedeki kaymayı, örnek tepkime üzerinden
açıklar.
3. Sıcaklık değişmesinin dengeye etkisini örneklerle açıklar.
4. Gaz sistemlerinde basıncın dengeye etkisini örnek tepkime denklemleri üzerinden açıklar.

5. Dinamik dengeye katalizörün etkisini açıklar.
6. Dengeye etki eden faktörlerin kimyasal maddelerin üretimi üzerindeki etkisini inceler.
7. Denge ile ilgili bilgilerin biyokimyasal sistemlere uygulanmasının önemini açıklar.
HEDEF 3.Kimyasal denge ile ilgili deney yapabilme
DAVRANIŞLAR:
1. Kimyasal dengeyi deney yaparak açıklar.
2. Dengeye etki eden faktörlerle ilgili deney yapar.
HEDEF 4: Dengenin nicel ve nitel görünümünü kavrayabilme.
DAVRANIŞLAR :
1. Denge halindeki bir sistemde olaya girenlerin ve ürünlerin derişimleriyle ilgili verileri
düzenler.
2. Homojen ve heterojen denge sistemlerinde tepkime eşitliklerini kullanarak denge
bağıntısını yazar.
3. Denge hali ile derişime bağlı olan denge sabiti Kd arasındaki ilişkiyi gösterir.
4. Kd değerine sıcaklık, basınç, derişim ve katalizör etkisini tahmin eder.
5. Tüm türlerin derişimleri verildiği zaman sistemin dengede olup olmadığını, eğer dengede
değilse ne yönde bir değişmenin meydana geleceğini tahmin eder.
6. Hız-zaman, derişim-zaman grafiklerini kimyasal denge açısından yorumlar.
HEDEF 5 : Dengenin nicel ve nitel görünümü ile ilgili bilgileri uygulayabilme.
DAVRANIŞLAR :
1. Tüm türlerin derişimleri verildiği zaman denge sabitinin değerini hesaplar.
2. Tüm türlerin ilk derişimleri ve bir türün denge derişimi verildiği zaman denge sabitinin
değerini hesaplar.
3. Tüm türlerin ilk derimleri ve denge sabitinin değeri verildiği zaman denge derişimlerini
hesaplar.

ÖĞRENME - ÖĞRETME ETKĐNLĐKLERĐ / ĐŞLEYĐŞ
Hazır bulunuşlukla ilgili uygulamaların ardından, kimyasal denge konusuna, reaksiyonların
tersinirliği ile giriş yapılır.Denge konusu anlatılmadan önce, sistem, çevre, açık sistem, kapalı
sistem ve yalıtılmış sistem kavramları açıklığa kavuşturulur.Denge ve dengenin bozulması
durumunda sistemin bu etkiye cevabını açıklayıcı bir anoloji ile anlaşılması kolaylaştırılır.

Dengeye ve dengeye dışardan bir etki olduğunda verilen cevabı günlük hayattan bir örnekle
açıklamak istediğimizde ise , Akciğerlerdeki oksijen oranının yükselmesi sonucu sistem bu
etkiyi azaltmak amacıyla hemoglobinle oksijen reaksiyona girmesi ve Hb02 oluşması ve yine
kaslarda oksijen kullanılması sonucu azalan oksijeni dengelemek için Hb02 parçalanması ve
Hb + 02 oluşması öğrencilere anlatılır

Fiziksel denge ve kimyasal denge konuları acılığa kavuşturulur. Homojen denge ve
heterojen denge açıklandıktan sonra , daha iyi anlaşılabilmesi için heterojen ve homojen
dengeyi belirten deneyler resimler halinde öğrenciye sunulur.Đmkanlar dahilinde deneyler
yaptırılabilir.Heterojen dengenin daha iyi anlaşılabilmesi için heterojen ve homojen
dengeyle ilgili deneylerin resimleri öğrencilere sunulur. Yine imkanlar dahilinde deneyler
yaptırılabilir.
Heterojen dengenin daha iyi anlaşılabilmesi için demir çivinin bakır ile kaplanmasını
gösteren deney sınıf ortamında, gerekli güvenlik önlemleri alınarak yapılır.
Denge sabiti konusu da, problem çözümü ile anlatım pekiştirilir.Dengeyi etkileyen faktörler
anlatılmadan önce Le Chatelier ilkesi anlatılır. Dengeyi etkileyen faktörlerden derişimi
anlatırken , N204 ile N02 arasındaki dengeye bileşenlerden birinden eklenmesi sonucunda
oluşan durumu moleküler olarak resimlerle gösterilir.

Sıcaklığın etkisini ise yine N204 ile N02 arasındaki dengede sıcaklığın değiştirilmesini renk
değişimiyle ifade eden deney yapılabilir veya deney resimleri öğrencilere sunulur.Basıncın
etkisinde resim ve deneylerle açıklarız.

Konuyla ilgili olan bütün deneyler imkanlar doğrultusunda, laboratuar ortamında veya sınıfta
yapılır.Bu olanaklara sahip değilsek deneylerle ilgili görüntülerin bulunduğu resimler
öğrenciye gösterilebilir.Đmkan varsa deney videoları öğrenciye izletilip, konunun daha net
anlaşılması sağlanır.
Kimyasal denge ve denge sabiti ile ilgili çeşitli hesaplama örnekleri sınıfta çözdürülür ve bazı
alıştırmalar ödev olarak verilir.

DENEYLER
HETEROJEN DENGENĐN ĐNCELENMESĐ
Araç Gereç ve Kimyasal Malzemeler
Su, Bakır sülfat, 250 mL Beher , demir çivi, baget

ÖLÇME ve DEĞERLENDĐRME
Öğrencilere verilen grafiklerin yorumlanması istenir.Öğrencilere üzerinde sistemlerin
ve bu sistemlerin dengesine etkiyebilen faktörlerin yazılı olduğu bir tablo sunulur ve
bu tabloda sistem ve faktörlerin kesiştiği noktalarda sistemin ne tarafa kayacağını
tahmin eder ve verilen okları tabloya yerleştirmeleri istenir.Öğrencilere konuda geçen
kavramları tam öğrenip öğrenmedikleri tespit etmek amacıyla Tabu isimli bir oyun
hazırlanıp oynatılabilir.

Kimyasal denge konusunda geçen kavramlardan birinin yazılı olduğu kartları sırası ile her
takımdan bir kişi takım arkadaşına kartta yazan 5 yasak kelimeyi kullanmadan kavramı
açıklamayabilmelidir.Bu kavramı 1,5 dakika içerisinde açıklayabilmelidir.Anlatılan kavram
sayısına göre oyun tablası üzerinde ilerleme kaydedilir.

Öğrencilere kimyasal denge ve denge sabiti ile ilgili çeşitli soruları içeren bir test
uygulanabilir.Bu testi önce kendilerinin yapmaları istenip, eksiklikleri görmeleri sağlanır.
Daha sonra takıldıkları sorular birlikte çözülerek gereken yerler tekrarlanır.

PLASTĐKLER VE POLĐMERLEŞME
SÜRE : 6 DERS SAATĐ
ÖNEMĐ VE DĐĞER BÖLÜMLERLE ĐLĐŞKĐSĐ
Polimerleşme ve plastikler konusu 11.sınıf kimya müfredatında karbonlu bileşikler ana başlığı
altında yer almaktadır , burada polimerler ve plastikler hakkında genel bilgiler
verilmektedir.Organik kimyanın günlük hayatımızdaki yerinin anlaşılmasında polimerleşme
ve plastikler konusu önemli yer tutmaktadır.
HEDEFLER VE DAVRANIŞLAR
1. Polimerleşmeyi kavrayabilme.
• Polimerleşme tepkimeleri.
• Polimerleşme tepkimelerine örnekler.
2. Plastikleri tanıyabilme.
• Plastiklerin genel özellikleri.
• Plastiklerin sınıflandırılması.
3. Plastiklerin hammaddelerini kavrayabilme.
• Plastiklerin hammaddeleri.
• Plastiklere katılan dolgu maddeleri.
4. Yaygın kullanılan plastikleri kavrayabilme.
• Günlük yaşamdan plastiklere örnekler.
5. Plastiklerin çevreye zararları.
• Plastiklerin doğada bozunmadan kalma süreleri.
• Plastiklerin geri dönüşümleri
6. Plastiklerle ilgili değerlendirme sorulan.
POLĐMERLEŞME
Polimerler makromoleküller adı verilen ve pek çok alt birimin yapı içerisinde
tekrarlanmasıyla meydana gelen maddelerdir.Polimerin sentezinde kullanılan alt birimlere
monomerler ve monomerlerin birbirine bağlanma tepkimelerine de polimerleşme adı
verilir.Örneğin etilen çok bilinen bir polimer olan polietilenin elde edilmesinde kullanılan bir
monomerdir.

POLĐMER ÇEŞĐTLERĐ
1-KATILMA POLĐMERLERĐ:
Bir veya daha çok ikili bağ içeren monomerler (alkenler ve alkadienler) birbirlerine pi bağı
açılımıyla belirli bir düzende katılırlar.Katılma polimerlerini oluşturan en küçük yapı etilendir
ve polimeri polietilen diye isimlendirilir.
2-KONDENSASYON POLĐMERLERĐ
Bu tepkimeler monomer moleküller birleşirken su ve alkol gibi küçük moleküllerin
moleküller arası ayrılmasıyla gerçekleşir.Bunlara çoğunlukla basamaklı büyüme polimerleri
de denmektedir. Kondensasyon polimerleri içerisinde en önemlileri :
1.
2.
3.
4.
5.

Poliamitler
Poliesterler
Poliüretanlar
Fenol - formaldehit Polimerleri
Çağlayan Polimerler

POLĐAMĐTLER
Proteinlerde tekrar edilen birimler alfa- amino asitlerden meydana gelir ve bu birimler amit
bağlarıyla bağlanmıştır, bu nedenle proteinler poliamitlerdir.

POLĐESTERLER
En önemli poliesterlerden biri poli(etilen tereftalat)tır , bu polimer piyasada Dakron , Terilen
ve Milar adı altında pazarlanmaktadır.

Poli(etilen tereftalat) etilen glikol ve tereftalik asitin doğrudan asit katalizli esterleşmesiyle
elde edilebilir.

POLĐÜRETANLAR
Üretan , bir alkol ve bir izosiyanatın tepkimesinden oluşan bir üründür.

Poliüretanlar genellikle diolün, diizosiyanat ile tepkimesinden elde edilir.

FENOL - FORMALDEHĐT POLĐMERLERĐ
Đlk sentetik polimer Bakalit olarak bilinir. Bakalit , fenol ve formaldehitin kondensasyon
tepkimesi sonucu oluşur ; tepkime asit veya bazla katalizlenir. Baz katalizli tepkime aşağıda
gösterilmiştir.

ÇAĞLAYAN POLĐMERLER
Yüksek molekül kütleli , simetrik , oldukça dallanmış polifonksiyonel molekül yapısında olan
polimerler çağlayan polimerler olarak adlandırılırlar.

POLĐMERLERĐN ÖZELLĐKLERĐ
Polimerler büyük moleküller olduğu için moleküller arasındaki Van der Waals çekim
kuvvetleri de büyüktür.Dolayısıyla polimerlerin erime ve kaynama noktalan monomerlere
göre oldukça yüksek olur.Bu nedenle polimerler daha sert ve sağlam,geniş kullanım alanlarına
sahip,dayanıklı maddelerdir.
Bugün organik kimyanın çalışma alanının %80'nini polimer kimyası oluşmaktadır. Polimer
kimyası endüstride büyük çığır açmıştır.Naylon poşetlerden,plastik bardaklar lastik
eldivenlerden,araba tekerlerine,teflon kaplı tencerelerden PVC yüzey kaplama maddelerine
kadar günlük hayatımızın her anında polimer kaynaklı maddelerle karşılaşır ve
kullanırız.Örneğin temizlik maddelerinin kapları ; plastik çatal , bıçak veya bardaklar ;
laboratuar malzemeleri ; yapay organlar olarak ve daha birçok alanda plastikler hayatımıza
girmiştir.
PLASTĐKLER
Plastik dünyasını açan ilk önemli pencere Amerikalı bir iş adamının iyi bir bilardo topu
yaptırmak istemesi ve buna büyük bir maddi ödül koymasıdır . Bunun üzerine Baekeland
fenol - formaldehit reçinesinin sentezini yapmıştır. (Bakalit)
PLASTĐKLERĐN ELDE EDĐLMELERĐ VE GENEL ÖZELLĐKLERĐ
Bir plastikte polimeri oluşturan ana gruplar plastik türüne göre değişik sayılarda
olurlar.Ayrıca bu gruplar doğrusal, dallanmış veya çapraz bağlı bir yapı oluştururlar .
Grupların bir moleküldeki sayışma polimerizasyon derecesi denir.Grup molekül ağırlığı ile
polimerizasyon derecesinin çarpımı da plastiğin molekül ağırlığını verir.
ÖRNEK =Polivinil klorür polimerinin monomeri olan vinil klorür mol ağırlığı 63
, polimerizasyon derecesi de 1000 olduğuna göre ; Polivinil klorürün mol ağırlığı - 63 .1000 =
63000 olur.
Plastiklerde mol ağırlığı genelde 10 000 ile 1 000 000 arasındadır.
Daha çok petrol , belirli ölçüde de kömür ve diğer kaynaklara dayalı olan plastik üretiminde
tepkime yürüdükçe başlangıç maddelerinin özellikleri bir süreçte azar azar değişir,
polimerleşme sona erince de başlangıç maddelerinden tamamen farklı yeni bir ürün
oluşur.Örnek olarak etilen gazından katı bir plastik olan polietilenin eldesi verilebilir.
Her plastik polimerinin başlangıç monomeri vardır.Belirli sayıda monomer bir tepkime ile
polimer zincirini oluşturur.Polimeri oluşturan monomerler ana gruplar haline geçerken çift
bağların açılması gibi bazı yapısal değişikliklere uğrarlar. HomopolimenBir cins monomer
içerir. Kopolimer birden fazla cins monomer içerir.
PLASTĐKLERĐN ÖZELLĐKLERĐ
FĐZĐKSEL ÖZELLĐKLER : Plastiğin görünümü, onun biçimi, rengi saydamlığı, yüzeyinin
parlak veya mat oluşu , varsa yüzeysel üretim kusurları gibi özelliklerini belirler.

MEKANĐK ÖZELLĐKLER : Aşınma dayanımı, uzama ,sertlik , çekme, basma dayanımı,
darbe dayanımı, basınç dayanımı gibi özelliklerdir.
ELEKTRĐKSEL ÖZELLĐKLER : Özel bir amaçla üretilmedikçe plastiklerin hemen hemen
hepsi yalıtkandır ve iyi bir dielektrik özelliğine (elektrik alan şiddeti azaltma yeteneği)
sahiptir.
Özel amaçlar için plastiğin iletken olması istenebilir.Sıradan plastikler için bu amaca
bileşimine metal tozlan , grafit , karbon siyahı gibi maddeler katılarak ulaşılabilir. Son
zamanlarda üzerinde çalışılan " Poliasetilen " ve benzeri plastiklerin dolgu maddesine gerek
kalmadan iletken özelliğine sahip olduğu bilinmektedir , bu özelliği ile bakıra alternatif
olabilir.
KĐMYASAL ÖZELLĐKLER : Genelde çoğu plastik maddeler belirli derişimlerdeki asitlere
ve bazlara karşı dirençlidirler.Bu direnç plastik türlerine göre çok az değişmektedir. PE
(polietilen ), PTFE (politetraflor etilen ), PP (polipropilen ), epoksi, poliester , vinil plastikleri
kuvvetli asitlere ve bazlara karşı direnç gösteren tipik bileşiklerdir.
Fenolik , poliasetal polimerler ve termoplast poliester ise kuvvetli asitlere ve bazlara karşı
dirençli değildir.
Açık hava koşullarından her plastik değişik şekillerde etkilenir.Polibütilen , polikarbonat ve
teflon hava koşullarına en dayanıklı plastiklerdir.
ÇÖZÜNÜRLÜKLER : Fenol formaldehit , melamin formaldehit, poliester gibi termoset
plastiklerden kalıplanmış parçalarla PE (polietilen ) , PP ( polipropilen ) , PVC (polivinil
klorür ), PA ( poliamid ), PTFE ( politetraflor etilen ) gibi yüksek mol ağırlıklı polimerler
çözücülere karşı çok dirençlidir.
Selüloz plastikleri (selüloz asetat , selüloz nitrat gibi ) , vinil asatat , polistiren gibi maddeler
de üniversal çözücülere ( aseton , benzen , etilen diklorür, etanol , toluen gibi ) direnç
göstermeyip çözünürler.
ISISAL ÖZELLĐKLER : Plastiklerin en önemli ısısal özellikleri ısı iletkenliği, ısı
genleşmesi, ısıya dayanıklılık , eğilme sıcaklığı , erime sıcaklığı , yumuşama sıcaklığı ve
yanma oranı incelemesidir.Plastikler genelde çok küçük ısı genleşmesi katsayısı ve ısı
iletkenlik katsayısına sahiptir.
Eğilme , yumuşama ve erime sıcaklıkları daha çok termoplast ürünler için önemlidir.Termoset
ürünler ise genelde daha yüksek ısısal özelliklere sahiptir.Termoplastlar genelde 50°C-125 °C
sıcaklıktaki ortamlarda kullanılabildiği halde termosetler 110°C- 300 °C sıcaklıklarında bile
dayanıklıdır.
PLASTĐKLERE KATILAN DOLGU MADDELERĐ
Birçok plastik kendilerine çeşitli özellikler katan dolgu maddeleriyle işlendikten sonra
piyasaya sürülür.Bu dolgu maddelerinin en önemlileri şunlardır:
•
•
•

Pekiştirici ve dayanım arttırıcılar
Renklendiriciler
Plastikleştiriciler

•
•
•
•
•
•

Kaydırıcı ve işlemeyi kolaylaştırıcılar
Antistatikler ( statik elektriklenmeyi önleyiciler)
Ultraviyole ışınım dengeleyiciler
Oksitlenme önleyiciler
Köpük yapıcılar
Diğer dolgu maddeleri : Kaymayı arttırıcılar , yanmayı güçleştiriciler ve ısı
dengeleyeciler

POLĐMERLERĐN ÖZELLĐKLERĐ
Polimerler büyük moleküller olduğu için moleküller arasındaki Van der Waals çekim
kuvvetleri de büyüktür.Dolayısıyla polimerlerin erime ve kaynama noktaları monomerlere
göre oldukça yüksek olur.Bu nedenle polimerler daha sert ve sağlam,geniş kullanım alanlarına
sahip,dayanıklı maddelerdir.
Bugün organik kimyanın çalışma alanının %80'nini polimer kimyası oluşmaktadır.Polimer
kimyası endüstride büyük çığır açmıştır.Naylon poşetlerden,plastik bardaklara, plastik
eldivenlerden,araba tekerlerine,teflon kaplı tencerelerden PVC yüzey kaplama maddelerine
kadar günlük hayatımızın her anında polimer kaynaklı maddelerle karşılaşır ve
kullanırız.Örneğin temizlik maddelerinin kapları ; plastik çatal , bıçak veya bardaklar ;
laboratuar malzemeleri ; yapay organlar olarak ve daha birçok alanda plastikler hayatımıza
girmiştir.
PEKĐŞTĐRĐCĐ VE DAYANIM ARTTIRICILAR
Bu dolgu maddeleri plastiklerin mekanik, elektriksel ve ısısal özelliklerini yükseltir.
a) Cam lifi , seramik lifi ve mika parçacıkları: Plastiğin mekanik dayanımını arttırır, boyut
kararlılığı verir, ısı iletkenliğini düşürür.
b) Odun unu , selüloz lifi , kalsiyum ve baryum karbonatlan , kum , alçı : Ürünün
maliyetini düşüren bu dolgu maddeleri aşın kullanılmadıkça mekanik dayanımı arttırır , ısı
iletkenliğini düşürür.
c) Metal ve grafit tozları : Özel amaç için kullanılacak plastiğe katıldıklarında belirli
değerlerde iletkenlik verirler.
RENKLENDĐRĐCĐLER
Renklendiriciler ve plastik boyar maddeleri en önemli dolgu maddeleridir.Bir boyar madde
aşağıdaki özellikleri bünyesinde toplamalıdır:
•
•
•
•
•
•
•

Plastik içinde iyi dağılabilmeli, homojen görünüm sağlamalı.
Plastikle uyumu olmalı.
Biçimlendirme sürecinde bozunmamalı.
Gün ışığına dayanabilmeli.
Yıkanabilmeli.
Plastiğin özelliklerini bozmamalı, uyumlu olmalıdır.
Zehirsiz olmalıdır.

KAYDIRICI VE ĐŞLEMEYĐ KOLAYLAŞTIRICILAR
Genelde % 0,5 - 1 oranında kullanılan bu maddelerin de başlıcaları mineral yağlar , emülsiye
polietilen, bazı metaller (Al, Zn, Ca, Pb), yağ asidi esterleri ve amidlerdir.
ANTĐSTATĐKLER
Kullanılacak antistatik madde plastikle uyumlu olmalıdır. Etoksilatlanmış tersiyer aminler,
gliserin esterleri bu amaçla kullanılabilir.
ULTRA VĐYOLE IŞINIM DENGELEYĐCĐLER
Güneş ışınları plastik malzemeyi zamanla soldurur ve görünümünü değiştirir ayrıca polimer
bağlanmayı da tahrip edebilir.Bu tarz maddelerin zehir etkisi ve tercihen rengi olmamalıdır.
Aril esterler , tetrametil piperidin , benzoikasit esterleri gibi kimyasallar bu amaçla
kullanılabilir.

OKSĐTLENME ÖNLEYĐCĐLER (ANTĐOKSĐDANLAR)
Plastik maddelerde polimer yapıların havanın oksijeni ve ışıma etkileriyle tahribatını önlemek
için kullanılırlar .Bu maddeler ya doğrudan doğruya oksijeni bağlar veya polimer ile kararlı
bir ürün meydana getirerek oksitlenmeyi önler.Fenoller , aromatik aminler ve tuzlan bu
amaçla kullanılabilir.

KÖPÜK YAPICILAR
Bu katkı maddeleri katı , sıvı , gaz halindeki bazı kimyasallar olup polimere işleme sırasında
katıldıklarında buharlaşarak sistemden ayrılma veya bozunma ile hücresel boşluklu yapı
meydana getirirler. Daha çok polietilen, polistiren , vinil ve poliüretan plastikleri için
uygulama yaygındır.
Başlıca köpük yapıcı katkı maddeleri pentan, heksan , toluen , trikloretilen , p - toluen sülfonil
hidrazid gibi maddelerdir.

DĐĞER DOLGU MADDELERĐ

Antimon Sülfür : Poliamid, poliasetal gibi maddelere katıldığında kaymayı kolaylaştırır.
Antimontrioksit, Çinko Borat Ve Halojen Bileşikleri: Yanmayı güçleştiricidirler.
Kurşun Klorür, Bazik Kurşun Karbonat, Fenol: Sıcakta bozunma dayanıklılığını arttırır.
PLASTĐKLERĐN ANA MADDELERĐ
Stiren, asetilen, polistiren, poliasetilen, poliüretan, fenol, formaldehit, aseton, propilen gibi
maddelerdir. Dolgu olarak da sentetik mum, fitalit ester, pigmentler, asbest, cam lifleri, fenol
bileşikleri, odun tozu, kağıt kırpıntısı, pamuk vs. malzeme kullanılmaktadır.

PLASTĐKLERĐN SINIFLANDIRILMASI
Plastikler
1. Termoplastikler (ısıl plastikler)
2. Termosetler (ısı dengeli plastikler)
3. Elastomerler
Olmak üzere 3 ' e ayrılırlar.
TERMOPLASTĐKLER
Termoplastikler ısıtıldıklarında yumuşayan , soğutulduklarında katılaşan ; ısıtma ve soğutma
işlemlerinde kimyasal değişikliğe uğramayan sadece fiziksel değişikliğe uğrayan plastik
türleridir. 2 türü vardır.
Amorf Yapıdakiler: Yüksek derecede dallanmış molekül yapısından dolayı düzensiz
yapıdadır.
Örnek : polikarbonat, polistiren, polivinilklorür
Semikristal: Yapıdakileri hafif dallanma gösteren düzenli yapıdaki plastiklere kristal
yapıdadır denir, hem amorf hem de kristal yapı içeren plastiklere semikristal plastikler denir.
Örnek : Polipropilen , poliamid , polietilen
TERMOSETLER
Yüksek sıcaklıkta erimezler, ısı karşısında tekrar şekil değişimi göstermezler .Kesilme
işlemlerinde döküntü meydana getirirler.
ELASTOMERLER

Zincirdeki köprüler ( enine bağlantılar ) hafif düzeyde vardır ancak bu köprüler molekül
zincirinin hareketini zorlaştırır. Yüksek sıcaklıklarda bağlantılar kırılır ve yapı eski haline geri
dönemez. Örnek : Poliüretan
ÖNEMLĐ VE YAYGIN KULLANILAN PLASTĐKLER
TERMOPLASTĐKLER
1. AKRĐLONĐTRĐL BUTADĐEN STĐREN ( ABS )
ABS plastikleri katı , işlenmesi kolay , metal ve tahtaya alternatif, askeri ve sivil amaçlarla
fazla miktarda kullanılan bir plastik türüdür. Kopolimeri oluşturan üç monomer akrilonitril,
butadien ve sürendir.
Asit ve bazlara karşı direnci genelde iyidir. Güç yanabilen tiplerinden televizyon ve güç
donanım sistemleri , farlar ,aynalar , dekoratif eşya , oyuncak telefon gövdesi , boru bağlantısı
, çanta , bavulun sert kısımları , askeri amaçlı tank ve silah yapımında kullanılır.

2. POLĐTETRAFLOR ETĐLEN (PTFE)
Çıkış maddesi tetraflor etilendir. Sürtünme katsayısı küçüktür , ısı direnci ve kararlılığı
yüksektir ,kuvvetli asitlere ve bazlara karşı dayanıklıdır ; direnç, dayanıklılık ve dielektrik
özellikleri yüksek sıcaklıklarda dahi değişmez. Kimyasal cihazların yapımı, otomotiv
endüstrisi, conta , mutfak eşyalarının kaplamaları gibi kullanım alanları vardır.

3. POLĐAMĐD (PA ) - NYLON
Poliamidler genelde yüksek karbonlu diaminlerle diasitlerin tepkime ürünleridir. Zincir
doğrusal yapıda , mol ağırlığı 11000 - 40000 olan bir polimer sınıfını oluşturur.Tepkime
örneği olarak heksametilen diamin ve adipin asitten Nylon 6.6 verilebilir, kullanılan asit ve
amin 6 karbonludur.

Poliamidler yüksek molekül ağırlıklıdır , açık havada poliamid hafif sararak mekanik
özelliklerinin yüksek oluşu nedeniyle poliamidler kam , dişli , otomotiv sanayinde karbüratör
ve çözücülere dayanıklı kapların yapımında , mutfak aletlerinde kullanılır.
4. POLĐETĐLEN (PE)
Günümüzde plastikler içinde en fazla üretilen polietilen ,toplam plastiklerin % 40 civarında
bir tüketim oranına sahiptir.Alçak ve yüksek yoğunluklu türleri vardır.
Alçak yoğunluklu polietilen (AYPE)
Etilenin yüksek basınçlı polimerizasyonu ile elde edilir.Süt beyaz renkte , opak ,
dokunulduğunda mum hissi veren PVC den biraz sert ,çok inceyse saydam olabilen bir
plastiktir.AYPE kimyasal maddeler ve korozyona dayanıklıdır. Sera örtüleri , ambalaj
torbalan , şişe , bidon , beyaz eşya , oyuncak ve çeşitli makine parçalan yapımında kullanılır.

Yüksek yoğunluklu polietilen (YYPE)
Görünüm olarak AYPE ' ye benzese de ondan çok daha sert, molekül ağırlığı 150000 ile
400000 dolayında bir polimerdir.Suya ve kimyasallara dirençlidir.Ancak ışık ve açık hava
koşullarına AYPE ‘de olduğu gibi dayanıklı değildir. Gaz dağıtım boruları , şişe bidon , varil ,
beyaz eşya , makine parçaları , oyuncak ve elektronik eşya yapımında kullanılır.

5. POLĐKARBONATLAR (PC)
Mekanik ve elektriksel özellikleri yüksek, saydam ,hafif, kimyasal özellikleri vasattır.
Polimeri bileşimindeki tekrarlanan -OCOO- heterozincir grupları karakterize eder.
Polikarbonat bir bakıma karbonik asidin poliesteridir.
Sinyal lambaları dahil otomotiv sanayinde , sokak ve trafik lambalarında, zehirsiz olduğu için
gıda ambalajlarında, inşaat malzemelerinde fazlaca kullanılır.

6. POLĐVĐNĐL KLORĐD ( PVC)
PVC ' nin monomeri vinil klorürdür. Kimyasal direnci iyi sayılır , oksijen , ozon ve klora
dirençlidir ; brom , flor nitrik asit polimeri etkiler. Fiziksel dayanımı ve elektriksel yalıtkanlığı
iyidir.

Kablo ve boru yapımında , % 5 vinil asetatlı kopolimeri çanta , kemer , terlik,perde
imalatında, tıbbi cihazların yapımında, dekorasyonda kullanılabilir.

Ayrıca termoplastiklere birkaç örnek daha aşağıda verilmiştir.
• Polimetil Metakrilat (PMMA)
• Florokarbon
Plastikler
• Poliviniliden
Florür (PVDF )
• Poliimid (PI)
• Polipropilen (PP)
• Polistiren ( PS )

TERMOSETLER
1. AMĐNO REÇĐNELERĐ
Amino reçineleri formaldehit ile amino grubu içeren bileşiklerden elde edilirler.
Üre formaldehit ve melamin formaldehit bu gruptadır. Elektrik malzemelerinde ,
kozmetik ambalajlamada üre formaldehit kullanılır.Mutfak malzemeleri , fiş , priz
yapımında tekstil endüstrisinde kullanılır.

2. SĐLĐKON PLASTĐKLERĐ
Karbona benzeyen silisyum elementinin hidrojen türevleri yani silanlar polimerize
olamazlar , sıcaklığa da dayanıklı değildirler.Fakat Si-O-Si grupları moleküllerin
sağlam hale gelmesini sağlar.Silikonlar veya polisilooksan denilen silisyum
polimerleri ikinci dünya savaşında önem kazanmıştır.
Metil klorid ile silisyumun bakır katalizörlüğünde tepkimesiyle dimetildiklorsilan
elde edilir ve bu son ürünün türevleri oluşturulur.Başlıca kloro , hidroksi , etoksi
olan çeşitli fonksiyonel gruplar yapıya girerek silikon polimerleri elde edilir.

Polimer katı reçine , esnek , termoplast veya termoset olabilir.Sıcaklığa
dayanıklıdır.Güç kabloları , uçak endüstrisinde ve düşük yoğunluklu olanları kolay
enjekte olabildiğinden kulak tıkaçları, bazı yapay organlar olarak kullanılabilir.
3. SELÜLOZ PLASTĐKLERĐ
Selüloz plastikleri ham selülozun bazı kimyasal işlemleriyle elde edilen ürünler
topluluğudur.Hammadde olarak odun ve pamuk kullanılabilir. Selüloz yapısındaki serbest
hidroksil grupları bazı koşullarda mineral veya organik asitlerle kolayca tepkimeye girebilir.

Selüloz plastiklerin yaygın üretim çeşitleri selüloz eterleri , esterleri ( selüloz nitrat , asetat,
triasetat, asetobutirat, asetopropiyonat) ve etil selülozdur.
ELASTOMERLER

1. POLĐÜRETANLAR (PUR)
-NH - COO- grubu içeren poliüretanlar bir izosiyanatla bir polialkolün oda sıcaklığında
katılma polimerizasyonu sonucunda elde edilirler.Poliüretan yapımında gerek köpük
yaptırmak gerekse çeşitli özellikler kazandırılmak üzere aşağıdaki yabancı maddeler
kullanılabilir:
Tersiyer amin : Katalizör ,suyun izosiyanat grubunun parçalayarak köpük yapıcı
C02’nin çıkmasını kolaylaştırır.
Su : Parçalanmayı sağlar.
Yüzey aktif madde : Homojen büyüklükte hücre oluşumu içindir.
Fosfor bromür : Yanma direnci verir. Ayakkabı yapımında, mayo yapımında ,çatı
kaplamasında, soğutucu
yapımında kullanılır.
2. ELYAF
“Elyaf: En önemli elyaf türleri cam, karbon, Aramid elyafıdır.
“Cam Elyafı : Çeşitli bileşimlerdeki camlardan hazırlanan cam elyafı cinsleri kimyasal
yapılarına göre E , C , S “camlan olmak üzere üç çeşit sınıfta toplanabilir.
Karbon Elyafı: Organik yapılı poliakrilonitril gibi liflerin özel koşullarda 1000 - 3000°C’
lerde pirolizi ile elde edilir.Çıkış maddesi bazen de zifttir.
Aramid Elyafı: Yapı itibariyle aromatik poliamidler sınıfına girerler.Çok yüksek çekme
dayanımı yanında sertlik , hafiflik gibi özellikleri vardır.
Diğer Elyaflar : Bor elyafı, safir elyafı, seramik elyafı

TEFLON
Teflon, karbon ve flor atomlarından oluşan molekül yapısından dolayı, başka hiçbir
malzemede bir arada bulunmayan üstün özelliklere sahiptir.Monomeri tetrafloretilen
(TFE)dir. Çok düşük sürtünme katsayısı vardır.Yüzeyine hiçbir şey yapışmaz. Sıcaklık ve
basınç bu özelliklerini değiştirmez. -200°C ile +270°C arasında kullanılır. Çok üstün
elektriksel izolasyon özelliklerine sahiptir. Hava koşullarından etkilenmez. Su ve rutubet
almaz.

PROPĐLEN
Düşük özgül ağırlıklı olefin sınıfı bir plastiktir. 100°C 'ye kadar kullanılabilir.Darbeye dayanıklıdır.Kaynakla
birleştirilebilir. Kimyasal ortamlara dayanıklılığı iyidir.Fan,aspiratör, küvet malzemesi, laboratuvar araç
gereçleri yapımında kullanılır.

PLASTĐKLERĐN ÇEVREYE ZARARI
Plastik şişe (Yaşam süresi: 100-1000 yıl): Çevreye atılan plastikler havadan , ısı ve nemden
etkilenmedikleri için yüzyıllarca doğada bozunmadan kalabilirler. Çoğu zaman onları yakmak bile çözüm
olmaz.
Plastik kartlar (Yaşam süresi 1000 yıl) : Bunlar günlük hayatta telefon kartları, master ve kredi kartları
vb. olarak kullanılmaktadır.
GERĐ DÖNÜŞÜM
Kirli plastiğin su tanklarında veya tamburlu yıkama makinelerinde yıkanıp temizlenmesi, öğütülmesi,
kurutulması, eritilerek granül halindeki plastik hammaddeye dönüştürülmesi aşamalarım kapsar.

DEĞERLENDĐRME SORULARI
1. Polimerleşme tepkimeleri genel olarak kaça ayrılır ? Açıklayınız.
2. Polimerlerin genel özellikleri nelerdir?
3. Plastiklerin ham maddeleri nelerdir ?
4. Plastiklere katılan dolgu maddeleri nelerdir?
5. Plastiklere katılan renklendiricilerin genel özellikleri neler olmalıdır ?
6. Aşağıdakilerden hangisi kondensasyon polimerlerinden değildir ?
A) Poliamit
B) Poliester
C) Poliüretan
D) Fenol - formaldehit reçinesi
E) Polivinil klorür
7. Aşağıdakilerden hangisi termoplastik sınıfından değildir ?
A) ABS
B ) PTFE
C ) PA
D) PE
E) PUR

8.Aşağıdakilerden hangisi plastiklere belirli değerde iletkenlik verebilir ?
A) Cam lifi
B ) Seramik lifi
C) Selüloz lifi
D ) Kum
E) Metal ve grafit tozlan
9) Aşağıdakilerden hangisi köpük yapıcı maddelerden değildir ?
A) Pentan
B )Heksan
C ) Toluen
D )Triklor etilen
E) Poliüretan
10 ) Aşağıdakilerden hangisi plastiklerin mekanik özelliklerinden değildir ?
A) Sertlik
B ) Darbe dayanımı
C ) Basınç dayanımı
D) Aşınma dayanımı
E) Renk
11) Fenol - formaldehit polimeri .......................................... polimeridir.
12)Homopolimerler ........................ cins; kopolimerler...................fazla cins monomer içerir.
13 ) Plastik şişeler ve plastik kartlar ortalama ................................ yıl doğada bozunmadan kalabilirler.
14 ) Teflonun monomeri t.................................. e ..................dir.

KONU: KARBONLU BĐLEŞĐKLER
•
•
•
•

Alkil halojenürler
Alkoller ve eterler
Karbonil bileşikleri
Aminler

SÜRE: 24 ders saati
•
•
•

16 saat konu anlatımı,belirtilen hedeflerin uygulanması
4 saat konu ile ilgili deneylerin uygulanması
4 saat ölçme değerlendirme

ÖNEMĐ VE DĐĞER BÖLÜMLERLE ĐLĐŞKĐSĐ

Günümüzde milyonlarca organik bileşiğin var olduğu göz önüne alınacak olursa, organik kimyanın ne denli
önemli olduğu anlaşılacaktır. Çevremizde gördüğümüz her şey, yediğimiz besinler, kullandığımız eşyaların
çoğunluğu, vücudumuzdaki hücreler organik bileşiklerden oluşmaktadır.
Organik kimya dediğimizde karbon atomu içeren bileşiklerin ,daha doğrusu karbon-karbon bağı içeren
bileşiklerin kimyası akla gelir. Karbon bileşiklerinin büyük çoğunluğu canlı yapısında vardır. Organik
kelimesi de buradan gelir. Organik bileşikler tüm bileşiklerin %90’ından fazlasını oluştururlar. Bu durum
karbon atomunun alternatif bağ yapabilme özelliğinden ileri gelir. Karbon atomlarının değişik bağ yapabilme
özelliğiyle organik bileşiklerin sayısı da artmaktadır.
Organik bileşiklerin oluşumu ve kullanım alanları çok geniştir. Organik kimya tıp, eczacılık, diş hekimliği,
sağlık bilimlerinin vb. dışında gıda mühendisliği, maden ve jeoloji mühendisliği bilim dallarıyla
yakından ilişkilidir.
HEDEF VE DAVRANIŞLAR
Hedef 1. Alkil halojenürleri tanıyabilme
Davranışlar:
1.
2.
3.
4.
5.

Alkil halojenürlerin adlandırılmasına örnekler verir.
Alkil halojenürlerin elde edilme yöntemlerini denklemlerle açıklar.
Alkil halojenürlerin fiziksel örneklerle açıklar.
Alkil halojenürlerin kimyasal özelliklerini açıklar.
Alkil halojenürlerin bazı kullanım alanlarını kullanım alanlarını örneklerle belirler.

Hedef 2. Alkollerin yapısını ve özelliklerini kavrayabilme.
Davranışlar:
1.
2.
3.
4.

Alkolleri sınıflandırır.
Alkollerin adlandırılmasına örnekler verir.
Alkollerin elde edilme yöntemlerini denklemlerle açıklar.
Alkollerin fiziksel özelliklerini örneklerle açıklar.

5.
6.

Alkollerin kimyasal özelliklerini denklemlerle açıklar
Alkollerin endüstride kullanım alanlarım örneklerle açıklar.

Hedef 3. Alkollerle ilgili bilgileri uygulayabilme.
Davranışlar:
1. Alkollerin kimyasal özellikleriyle ilgili deneyler yapar.
2. Alkollerle ilgili problemleri çözer.
Hedef 4. Eterlerin yapısı ve özelliklerini kavrayabilme.
Davranışlar:
1.
2.
3.
4.

Eterleri sınıflandırır.
Eterlerin adlandırılmasına örnekler verir.
Eterlerin özelliklerini örneklerle açıklar.
Eterlerin endüstride kullanım alanlarını örneklerle açıklar

Hedef 5. Aldehitlerin yapısını ve özelliklerini kavrayabilme.
Davranışlar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aldehitlerin fonksiyonlu grubunu söyler/yazar.
Karbonil grubunun özelliklerini açıklar
Aldehitlerin adlandırılmasına örnekler verir.
Aldehitlerin elde edilme yöntemlerini denklemlerle açıklar.
Aldehitlerin fiziksel özelliklerini örneklerle açıklar.
Aldehitlerin kimyasal özeliklerini denklemlerle açıklar.
Aldehitlerin endüstride kullanım alanlarını örneklerle açıklar

Hedef 6. Ketonların yapışım ve özelliklerini kavrayabilme.
Davranışlar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ketonların fonksiyonel grubunu söyler/yazar.
Ketonların adlandırılmasına örnekler verir.
Ketonların elde edilme yöntemlerini denklemlerle açıklar.
Ketonların fiziksel özelliklerini örneklerle açıklar.
Ketonların kimyasal özelliklerini denklemlerle açıklar.
Ketonların endüstride kullanım alanlarını örneklerle açıklar.

Hedef 7. Karbonil grubu içeren bileşiklerle ilgili bilgileri uygulayabilme.
Davranışlar:
1.
2.
3.
4.

Asetaldehiti elde etmek için deney yapar.
Asetaldehitin kimyasal özelliklerini deneyle gösterir.
Aldehitlerle ilgili problemleri çözer.
Ketonlarla ilgili problemleri çözer.

Hedef 8. Görme olayının kimyasal boyutunu kavrayabilme.
Davranışlar:
1. Görme olayım kimyasal olarak açıklar.
Hedef 9. Karboksilli asitlerin yapısı ve özelliklerini kavrayabilme.
Davranışlar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Karboksilli asitlerin fonksiyonlu grubunu söyler/yazar.
Karboksilli asitleri sınıflandırır.
Karboksilli asitlerin adlandırılmasına örnekler verir.
Karboksilli asitlerin elde edilme yöntemlerini denklemlerle açıklar.
Karboksilli asitlerin fiziksel özelliklerini örneklerle açıklar
Karboksilli asitlerin kimyasal özelliklerini denklemlerle açıklar.
Karboksilli asitlerin endüstride kullanım alanlarını örneklerle açıklar

Hedef 10. Esterlerin yapısını ve özelliklerini kavrayabilme.
Davranışlar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Esterlerin fonksiyonlu grubunu söyler/yazar.
Esterleri adlandırır
Esterlerin elde edilme yöntemlerini denklemlerle açıklar.
Esterlerin fiziksel özelliklerini örneklerle açıklar.
Esterlerin kimyasal özelliklerini denklemlerle açıklar.
Esterlerin endüstride kullanım alanlarım örneklerle açıklar

Hedef 11. Karboksilli asitler ve esterlerle ilgili bilgileri uygulayabilme.
Davranışlar:
1. Karboksilli asitleri ilgili problemleri çözer.
2. Esterler ile ilgili problemleri çözer.
Hedef 12. Aminleri tanıyabilme.
Davranışlar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aminleri yapılarına göre sınıflandırır.
Aminlerin adlandırılmasına örnekler verir.
Aminlerin elde edilme yöntemlerini denklemlerle açıklar.
Aminlerle fiziksel özelliklerini örneklerle açıklar.
Aminlerin kimyasal özelliklerini denklemlerle açıklar.
Aminlerin endüstride kullanım alanlarını örneklerle açıklar.

ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKĐNLĐKLERĐ
Bu bölümde, fonksiyonlu grupların genel yapılan, adlandırılması, genel elde edilme yollan, genel
özellikleri ve kullanım alanları incelenecektir. Konu başlıkları ve bu bölümde ulaşılması istenen
hedefler konusunda öğrenciler bilgilendirilecektir. Hedeflerin gerçekleşmesi için anlatım, soru-cevap
, deney ve araştırma yöntemleri uygulanır.
Fonksiyonlu grup tanımlanarak kimyasal tepkimelerdeki rolü açıklanır. Sınıfa modeller getirilerek,
öğrencilerin fonksiyonel gruplan model üzerinde görmesi sağlanır. Alkil halojenürlerin genel yapıları
ve adlandırılmaları hakkında bilgiler verilir. Kloro floro hidrokarbonlar ve pestisitler hakkında
bilgi verilir.
Alkollerin fonksiyonlu grubu belirtilerek sınıflandırılır. Sınıflandırma -OH grubu sayısına ve -OH
grubunun bağlı bulunduğu karbona bağlı karbon sayısına göre yapılır. Adlandırma verilirken "ön ek"
ve "son ek" kavranılan pekiştirilir. Öğrencilerden alkollerin molekül yapılarını ,molekül modelleri ile
göstermeleri istenir. Alkollerin elde edilişlerinde yer değiştirme ,katılma ve karbonizasyon (karbon
zincirinin uzaması) tepkimeleri denklemlerle verilir. Alkollerin fiziksel özellikleri açıklanırken aynı
karbon sayılı hidrokarbonlara kıyasla kaynama noktalarının daha yüksek olması ve donma
noktalarının daha düşük olması hidrojen bağı ile açıklanır. Polialkollerin bu nedenle otomobillerde
hidrolik fren sıvısı ve antifriz olarak ayrıca uçaklarda buzlanmayı önleyici olarak ta kullanıldığı
belirtilir. Alkollerin yapısındaki dallanmanın artmasının (izomer hali) kaynama noktasını düşürdüğü
Van der Waals kuvvetleri ile açıklanır. Alkollerin kimyasal özelliklerini -OH grubunun belirlediği
açıklanarak C-0 bağının O-H bağının kopmasıyla oluşan tepkimeler ayrı ayrı verilir. Alkollerin elde
edilişleri ve kimyasal özellikleri ile ilgili problemler çözdürülür. Endüstrideki kullanım alanları
örneklerle açıklanır. Alkollerin kimyasal özellikleri ile ilgili deneyler yapılır.
Eterlerin genel formülleri verilerek sınıflandırılır. Aynı karbon sayısındaki mono alkollerle izomer
olduğu belirtilerek örnekler verilir. Eterler adlandırılarak izomeri olan alkollerin öğrencilerin
yazmaları istenir. Eterlerin iyi bir çözücü olduğu belirtilerek kimyasal etkinliklerinin çok az olduğu
açıklanır. Endüstride kullanım alanlarına örnekler verilir. Aldehitlerin karbonil grubuna sahip olduğu
belirtilerek karbonil grubunun yapısı ile polarlığı açıklanır. Aldehitlerin genel sistematiğe göre
adlandırma kuralları verilerek öğrencilere örnekler yaptırılır. Aldehitlerin genel olarak; primer
alkollerin yükseltgenmesinden, karboksilli asit veya asit türevlerinin indirgenmesinden elde edildiği
tepkimelerle verilir. Aldehitlerin kuvvetli indirgen özelliğe sahip olduğu belirtilerek aynı zamanda
kuvvetli yükseltgenlerle yükseltgenebildiği açıklanır. Aldehitlerin katılma tepkimesi verdiği ve bu
tepkimelerin alkenlerin katılma tepkimelerinden farklı olduğu açıklanır. Katılma tepkimesi örnekleri
verilir. Aldehitleri tanımak için Tollens ve Fehling ayıracının kullanıldığı belirtilir. Aldehit eldesi ve
tanıma deneyi yapılır. Aldehitlerle ilgili problemler yaptırılarak konunun anlaşılması sağlanır.
Aldehitlerin endüstride kullanım alanlarına örnekler verilir.
Ketonlarında aldehitler gibi karbonil grubu bulundurduğu belirtilerek genel formülleri verilir.
Ketonlar sınıflandırılarak adlandırmaları türetme ve sistematik adlandırmaya göre yapılır. Örnekler
öğrencilere yaptırılır. Aldehit ve ketonların aynı karbon sayısındaki bileşiklerinin birbiriyle izomer
olduğu belirtilerek öğrencilere kapalı formüller verilip bu kapalı formüldeki aldehit ve ketonların
açık formülü ve adlan istenir. Ketonların genel olarak sekonder alkollerin yükseltgenmesinden ve
karboksilli asit tuzlarının ısıtılmasından elde edilişi tepkime denklemleri ile verilir. Ketonların
yapısında karbonile bağlı hidrojen bulunmadığından yükseltgenemedikleri, polimerize olamadıkları,
kuvvetli ayıraçlarla bile tepkime vermedikleri ,ancak polar maddelerle katılma tepkimesi verdikleri
açıklanır. Ketonlarla ilgili elde ediliş yöntemleri ve kimyasal özeliklerine örnekler verilir. Konu ile

ilgili problemler çözdürülerek kavramaya kolaylık sağlanır. Endüstri de kullanım alanları örneklerle
açıklanır.
Karboksilli asitlerin yapılarında karboksil grubu bulunduğu belirtilerek karboksilli asitler ve
dikarboksilli asitlerin adlandırılması örneklerle yapılır. Karboksilli asitlerin kimyasal özellikleri
incelenirken aynı karbon sayılı alkol ve eterlere kıyasla daha yüksek kaynama noktasına sahip
olmaları moleküller arası hidrojen bağlarıyla açıklanır. Karboksilli asitlerin asitlik kuvvetleri
açıklanarak , formik asit , asetik asit.. .vb asitlik kuvvetleri karşılaştırılır. Karboksilli asitlerin genel
olarak, primer alkol ve aldehitlerin doğrudan yükseltgenmesi, grignard bileşikleri ve karboksilat
tuzlarından elde edildiği belirtilir. Öğrencilerden değişik tepkimeleri yazmaları istenir. Karboksilli
asitlerin karboksil grubundan hidrojen ve hidroksil vererek oluşan indirgenme ve yer değiştirme
tepkimeleri verilir. Orlon, pleksglas ve naylonun monomeri, polimeri ve kullanım yerlerinin
araştırmaları öğrencilerden istenir. Dikarboksilli asitlerden oksalik asidin kısaca bahsedilir. Hidroksil
asitler tanımlanarak adlandırma kuralları verilir. Laktik asit örneğinde optik izomerlik açıklanır.
Rasem şekli verilir. Karboksilli asit eldesi ile ilgili deney yapılır. Karboksilli asitlerle ilgili
problemler yaptırılarak iyi kavranması sağlanır. Karboksilli asitlerin endüstride kullanım alanları
örneklerle açıklanır.
Karboksilli asit türevlerinin genel formülleri verilir. Bu formüle göre asit klorürleri, anhidritler
,esterler ve amidlerin, tanıtımı ve adlandırmaları yapılır. Örgencilere örnekler yaptırılır. Fiziksel
özellikleri açıklanır. Karboksilli asit türevlerinin genel tepkimesinin elektronlarca zengin gruplarla
yer değiştirme tepkimesi olduğu açıklanır. Bu tepkimeye göre en etkin türevden diğerlerinin elde
edileceği belirtilir. Ayrıca karboksilli asit türevlerinin hepsinin karboksilli asit oluşturduğu örneklerle
açıklanır. Etkinlik sırasına göre birinden diğeri elde edileceği için kimyasal özellikleri de
açıklanmış olur. Yani birinin elde edilişi, diğerinin kimyasal olduğu belirtilir. Endüstride kullanım
alanları belirtilir. Aspirin eldesi için deney yapılır. Problemler yapılır.
Amonyak türevlerinden aminler tanımlanarak adlandırma kuralları verilir. Sınıflandırılarak özellikleri
açıklanır.

ÖĞRETĐM YÖNTEMLERĐ
•
•
•
•
•
•
•

Konu anlatımı
Örneklendirme
Görsel uygulamalar(modelleme)
Araştırmalar
Deneyler
Çeşitli oyunlar,yarışmalar
Sözlü-yazılı sınav

ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME
Öğrenciler bu bölüm işlendikten sonra alkol, eter, aldehit, keton, organik asit, ester, amin gibi
fonksiyonlu grupları tanıyacak, sınıflandıracak yapısal formüllerini izomerleri ile birlikte yazacak ve
adlandıracak davranışları kazanmalıdır.Bunun için öğrencilere çeşitli oyunlar, yarışmalar,testler
uygulanarak öğrencilerin bilgileri ölçülür ve son olarak sözlü-yazılı sınav uygulanır.
Öğrenciye fonksiyonel gruplarla ilgili olarak "Boşluk Doldurmaca" hazırlanarak bilgileri ölçülebilir.
Burada molekülün adı ve molekül şekli verilir, merkez atom verilmez. Öğrencinin bunları bilmesi
ve doğru yerleştirmesi istenir.
Yine " Hediyeli Kimya Labirenti" ile öğrencinin derse olan ilgisi artırılabilir. Birbirleri ile yarışma
istekleri arttırılabilir. Aynı zamanda bilgileri de ölçülmüş olur. Burada ise labirentin belirli
noktalarında çeşitli sorular bulunmaktadır. Bu soruların hepsine doğru cevap verenler labirentten
çıkmayı başarabileceklerdir. Bunu sonucunda da çeşitli hediyeler kazanacaklardır. En çok soru bilen en
büyük hediyeyi alırken, bilinen soru sayısı azaldıkça hediyenin büyüklüğü azalacaktır.

Çeşitli karton kutular hazırlanarak üzerlerine fonksiyonel grupların adlan yazılır. Küçük
kartonlara da bunlara ömek olabilecek bileşikler yazılır. Öğrenciden hızlı bir şekilde bu
bileşikleri doğru fonksiyonel grubun bulunduğu kutuya atması istenir. Bu işlemi en doğru ve
en hızlı şekilde gerçekleştirene ödül verilebilir. Örneğin; metanolü alkol grubuna formaldehiti
aldehitler grubuna atmalıdır.
SORULAR
1- Metil propil eterin izomeri
I- dimetileter
II- dietil eter
III- n-bütanol
IV- izo butil alkol
Bileşiklerinden hangileridir?
2- Alkol mü, Eter mi olduğu bilinmeyen aynı karbon sayılı X ve Y maddelerini ayırt etmek
için;
I- Her ikisi de yakılıp oluşan ürünlerin mol sayısına bakılır.
II- Molekül kütleleri tespit edilmelidir.
III- Kaynama noktalarına bakılmalıdır.
Đşlemlerinden hangileri yapılmalıdır?

GÖRME OLAYININ KĐMYASAL BOYUTU
HEDEF VE DAVRANIŞLAR:
HEDEF 1: Gözün yapısı ve görme olayı
DAVRANIŞLAR
1. Gözün tabakaları açıklanır.
2. Görme olayı açıklanır.
HEDEF 2:Görmenin kimyasal boyutu
DAVRANIŞLAR
1. lReseptör çeşitleri açıklanır.
2. Fotoreseptörler açıklanır.
3. Rodopsin çevrimi açıklanır.
4. Hiperpolarizasyon ve depolarizasyon kavramları açıklanır.
5. Görüntünün beyne iletimi açıklanır.
GÖZÜN YAPISI VE GÖRME
Göz yuvarlağı dıştan içe doğru, sert tabaka, damar tabaka ve ağ tabakadan meydana gelir.

a. Sert Tabaka:
Göz yuvarlağını dıştan saran beyaz bağ dokudan oluşmuş sert bir tabakadır. Sert tabaka göz
yuvarlağının ön tarafında saydam bir yapı kazanır. Burası kornea admı alır. Işığı kinci etkiye
sahiptir.
b. Damar Tabaka (Koroid):
Sert tabakanın altında damarlarca zengin bir tabakadır. Çok miktarda melanin pigmenti bulunur.
Bunlar göz içinde siyah karanlık bir odanın oluşmasını sağlar ve göz içi yansımalarım önler.
Damar tabaka gözün ön kısmında iris adı verilen, gözümüzün renkli kısmım oluşturur, trişin yapısında
bulunan kaslar göz bebeğinin genişlemesini ya da daralmasını sağlarlar.
Đrisin ortasında göz bebeği açıklığı bulunur. Göz bebeğinin daralıp genişlemesi ile göze gelen ışık
miktarı ayarlanır. Đrisin hemen arkasında göz merceği yer alır. Mercek, cisimden gelen ışınlan
kırarak ağ tabaka üzerine düşmesini sağlar

c. Ağ Tabaka (Retina) :
Işığa duyarlı reseptör hücrelerinin ve sinirlerin bulunduğu tabakadır. Bu bölgede çomak ve koni
reseptörleri bulunur.

Cisimlerden yansıyan ışık saydam tabaka ve göz bebeğinden geçerek merceğe gelir. Mercekte
kırılan ışık, ağ tabaka üzerindeki sarı benekte ters bir görüntü oluşturur. Bu ters görüntü, duyu
sinirleriyle beyne iletilir. Beynimiz aldığı uyarıyı değerlendirir ve cismi düz olarak görmemizi
sağlar.

Işık -> Kornea —► Ön oda —► Arka oda —>Göz merceği -> Retina —► Reseptörler (Sarı
benek) -» Göz sinirleri —► Beyindeki görme merkezi

GÖRMENĐN KĐMYASAL BOYUTU
Gözün reseptör tabakası retinada bulunur.Đki tip reseptör vardır:
1. Koniler
2. Basiller
Koniler gündüz görmeden sorumludurlar. Fonksiyonlarım yitirmelerinde kişide körlük oluşur.
Basiller ise gece görüşünden sorumludurlar. Total kayıplarında sadece gece körlüğü oluşur.
BASĐLLER
Işığa duyarlılığı yüksektir, gece görüşü için
özelleşmiştir.

KONĐLER
Işığa duyarlılığı düşüktür, gündüz görüşü için
özelleşmiştir.

Daha çok ışığı yakalayabilmek için,
fotopigment miktarı yüksektir
Amplifikasyon özelliği yüksektir. Tek fotonu
saptayabilir.
Gün ışığında satüre olur
Noktasal ışığa daha duyarlıdır
Yavaş yanıt, uzun bütünleştirme zamanı
Ardışık ateşlemeler yavaş

Fotopigment miktarı düşüktür

BASĐL SĐSTEMĐ
Yavaş çalışır
Retinada yaygındır foveada bulunmaz
Renksizdir.Bir tip basil pigmenti vardır.

Amplifikasyon özelliği düşüktür.
Sadece yoğun ışıkta satüre olur
Eksensel ışınlara daha duyarlıdır
Hızlı yanıt, kısa bütünleştirme zamanı
Ardışık ateşlemeler hızlı
KONĐ SĐSTEMĐ
Hızlı çalışır
Foveada yoğun bulunur, retinanın diğer
alanlarında giderek azalır.
Renk görmeden sorumludur.3 tip koni vardır.
Her koni pigmenti görünür ışığın farklı dalga
boyuna hassastır.
|

FOTORESÖPTERLER:
Dışsegment: Rinanın dış yüzüne yerleşmiştir ve fototransdüksiyon için önemlidir.
Đçsegment: Hücre nukleuslarının bulunduğu ve biyosentezlerin yapıldığı yerdir.
Sinaptik gövde: Fotoreseptörler ile hedef hücrelerinin bağlantı yaptığı alanlardır.
(C)
Rod
Rhodopsin
Cone

Synaptic ending

I
1
1
|

Dış Segment
Işığa duyarlı pigmentler opsin adlı bir protein ile A1 vitamininin aldehidi olan retinalden yapılmıştır.
Rodopsin ve renk pigmentleri disklerin zarına transmembran proteinler şeklinde
katılırlar. Yalnızca pigmentler dış segmentin tüm kütlesinin yüzde 40'ını oluştururlar.

Fototransdüksiyon foto reseptörlerde 3 basamaklı biyokimyasal olaylar sonunda oluşur.
1 .Basamak:Işık,fotoreseptörlerde pigment moleküllerini aktive eder.
Rodopsin= Opsin
+
Retinal
(membran proteini) (ışığı absorbe eden bölüm)
• Rodopsinin aktivasyonu ışığın absorbsiyonu ile başlar.
• Foton enerjisi ile rodopsin 11 cisretinal alltrans formuna dönüşür.
• Alltrans formu mikro saniyede metarodopsin I’ i oluşturur.
•Bu da milisaniyede metarodopsin II’ye dönüşür.
•Metarodopsin II stabil değildir, opsin ve alltransretinale ayrılır.
•Bunlar da dakikalar içinde 11 cisretinali oluşturur.
•Bunların da tekrar rodopsin 11 cisretinal oluşturması ile siklus tamamlanır.

AYDINLIKTA
•
•

Işık cGMPMe azalma yapar.
Işık cGMP miktarını azaltınca bu kanallardan içe Na+ akışı azalır ve hücre hiper
polarize olur.

KARANLIKTA
•
•

Karanlıkta sitoplazmik cGMP konsantrasyonu artar, böylece kanal açık durumda
tutulu kanal akıma kararlı bir şekilde izin verir. Buna karanlık akışı denir.
Dış segmentte cGMP kapılı kanallardan Na+ girişi olur ve hücre depolarize olur.

•
•

Retinada gerçekleşen olaylar gangliyon hücreleri tarafından beyne taşınır.
Fotoreseptörler membran potansiyellerini ışığın dercesine göre değiştirmelerine rağmen
Gangliyon hücreleri bilgiyi aksiyon potansiyeli olarak taşır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME
ÇOKTAN SEÇMELĐ
l) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Rodopsinin aktivasyonu ışığın absorbsiyonu ile başlar.
B) Foton enerjisi ile rodopsin 11 cisretinal all_trans formuna dönüşür.
C) All_trans formu mikro saniyede metarodopsinI’i oluşturur.
D) MetarodopsinI milisaniyede metarodopsinII’ ye dönüşür.
E) MetarodopsinII stabil bir maddedir.

2) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Işık cGMP'de artma yapar.
B) Karanhkta stoplazmik cGMP konsantrasyonu azalır.
C) Hiperpolarizasyon Na+ iyonlarının hücre içine akışının azalması ile oluşur.
D) Depolarizasyon cGMP kapılı kanallarından Na+'nın çıkışı ile gerçekleşir.
E)Aydınlıkta depolarizasyon gerçekleşir.

3)vGöz yuvarlağını tabakalarının dıştan içe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?

A)Sert tabaka-damar tabaka-ağ tabaka
B)Sert tabaka-ağ tabaka-damar tabaka
C)Ağ tabaka-sert tabaka-damar tabaka
D)Ağ tabaka-damar tabaka-sert tabaka
E)Damar tabaka-ağ tabaka-sert tabaka
AÇIK UÇLU

l) Reseptörler kaça ayrılır,açıklayın.
2) Aydınlıkta gözde gerçekleşen kimyasal olayı açıklayın.
3) Rodopsin siklusunun açıklamasını yapın ve şematik olarak gösterin.
BOŞLUK DOLDURMA

l) Göz yuvarlağı dıştan içe ........ , .........ve ...........'dan meydana gelir.
2) Damar tabaka gözün ön kısmında .......adı verilen gözümüzün renkli kısmını oluşturur.
3)............cisimden gelen ışınları kırarak ağ tabaka üzerine düşmesini sağlar.

