GAZLAR
SÜRE = 16 DERS. SAATĐ ( Hedefler için 14 ders saati , uygulamalar için 2 ders saati)
ÖNEMĐ VE DĐÖF BÖLÜMLERLE ĐLĐŞKĐSĐ
Gazların katı ve sıvılardan farklı olarak davranışları Kinetik Teoriye göre açıklanır. Basınç ,
hacim sıcaklık ve madde miktarı değişken1eri gazlar için önemli değişkenlerdir.Bu :
değişkenlere bağlı olarak temel gaz yasaları açıklanır.Temel gaz yasalarından yola çıkılarak
ideal . gaz denklemi oluşturulur.Gazların diflizyonu yani gaz moleküllerinin hızlarının
kütlelerine ve özkütlelerine bağlılığı açıklanır.Kısmi basınç kavramı açıklanarak , gaz
karışımlarının basınçları hakkında bilgi verilir.
Gazlar maddelerin sürekli görünümü ve tanecikli doğası konu başlığı altında 10. sınıf kimya
müfredatında yer almaktadır.
HAZIR BULUNUŞLUK
Öğrencilerin gazlar konusu işlenmeden önce madde ve çeşitliliği ; mol kavramı kimyasal
tepkimeler , sıcaklık , madde miktarı , hacim , yoğunluk , hız kavramları ve birimleri konuları
hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir.
HEDEFLER VE DAVRANIŞLAR
1 ) Gaz basıncı ve ölçülmesini kavrayabilme.
> Gazların sıkıştırılması ve genleşmesi.
> Manometre ile basınç ölçümü.
> Açık hava basıncının ölçülmesi.
2 ) Gaz yasalarını kavrayabilme.
> Boyle Yasası.
> Charles Yasası.
> Avogadro Yasası
3 ) Đdeal gaz yasasını kavrayabilme
‘ > Gaz yasalarından yararlanarak ideal gaz denkleminin oluşturulması.
4 ) Gazlarla ilgili hesaplamaları yapabilme.
> Gaz basıncının ölçülmesi.
> Đdeal gaz denkleminin kullanılması
5 ) Kısmi basınçlar yasasını kavrayabilme.
> Đdeal gaz denkleminden yararlanarak , kısmi basınç kavramının açıklanması.
6 ) Kinetik Teoriyi kavrayabilme.
> Gaz moleküllerinin davranışları.
> Gaz moleküllerinin kinetik enerjilerinin sıcaklıkla ilişkisi.
7 ) Gazların yayılmalarını kavrayabilme.
> Gaz moleküllerinin hızları ile kütleleri arasındaki ilişki.
> Gaz moleküllerinin hızları ile özkütleleri arasındaki ilişki

ÖĞRENME VE ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ
Konu anlatılırken önce maddenin katı , sıvı ve gaz halleri hakkında bilgi verilir daha sonra
gazların katı ve sıvılardan farklılığı anlatılır.Gazların , bulundukları her hacmi doldurabilen ve
sıkıştırıldığında hacimleri büyük ölçüde küçülebilen akışkanlar olduğu vurgulanır.Bu konulara
değinildikten sonra gazların sıkıştırılabilirliği ve genleşmesi bölümüne geçilir.Genleşme
anlatılırken şu bilgiler verilmelidir : Genleşme katı ve sıvılar için ayırt edici olduğu halde
gazlar için ayırt edici özellik değildir , çünkü farklı gazların genleşme miktarı aynı olabilir bir
başka deyişle hacmi eşit olan iki gaz aynı oranda ısıtılırsa son durumdaki hacimleri de aynı
olur.
Açık hava basıncının tanımı , dünyayı çevreleyen gaz tabakasının ( atmosfer ) yeryüzüne
uyguladığı basınç şeklinde yapılır ve basınç birimleri tanıtılır.Gazların basıncı için atm , mm
Hg , Ton , Pascal ( P a ) , bar birimleri ve birbirlerine dönüş 1 atm = 760 mm Hg =760 Ton
=101325 Pa = 1,013 bar eşitliğine uygun olarak verilir.Açık hava basıncını deniz seviyesinde
1 atm = 760 mm Hg olarak ölçen bilim adamı Toricelli ve deneyleri hakkında hem düz
anlatım yoluyla hem de çizimlerden yararlanarak bilgiler verilir.Açık hava basmcının
barometre ile ölçümü sırasında civa ( Hg ) yerine başka bir sıvı kullanılabilir mi ve eğer
kullanılabiliyorsa ne gibi değişiklikler gözlenebilir sorusu öğrencilere bu noktada sorulabilir ,
ve ardından bu soruda önemli noktanın kullanılan sıvının yoğunluğu olduğu açıklanır.Gazların
ölçülmesinde kullanılan manometre ile ilgili açıklamalar yapılır ve kapalı kaplarda bulunan
gazların basıncının açık ve kapalı uçlu manometrelerle ölçümü çizimler ve hesaplamalar
yapılarak anlatılır.Gazların sıkıştırılması , genleştirilmesi ve böylece meydana gelen basınç —
hacim değişildikleri açıklanır.
Temel gaz yasaları maddenin gaz halinin kavranmasında önem teşkil eder. lO. sımf kimya
müfredatında , üç önemli gaz yasası olan Boyle Yasası , Charles Yasası ve Avogadro Yasası
yer almaktadır.Gaz yasalarına geçmeden önce gazlar için basınç , hacim ,sıcakhk
birimlerinden bahsedilir , ve sıcaklık için Kelvin biriminin önemi vurgulanır.Ayrıca farklı
sıcaklık birimlerinin birbirine dönüştürülmesi hatırlatılır. Boyle yasası ‘na göre basınç - hacim
ilişkisi anlatılır ve basınç ( P ) — hacim ( V ) grafiği çizilir.Gazların basınçlarının ve
hacimlerinin arasında ters orantı olduğu grafikten yararlanılarak anlatılır ardından örnekler
verilir.Charles yasası ‘na göre gazların hacim ve sıcaklık ilişkisi anlatılır ve aralarındaki doğru
orantı vurgulanır.Hacim ( V ) — sıcaklık ( ‘L ) grafiği çizilerek yorumlanır.Çizilen grafik
üzerinde mutlak sıfir noktası açıklanır ve bu sıcaklıkta maddenin gaz halinden söz
edilemeyeceği vurgulanır. Bu noktada gazların yüksek sıcaklık ve düşük basınçta ideal olarak
davrandığı oysa düşük sıcaklık ve yüksek basınçta idealden sapmalar gosterdiği açıklanır.Aynı
zamanda basınç ( P ) — sıcaklık ( T ) ilişkisinden söz edilir ve bu ilişki grafiğe geçirilerek
aralarındaki doğru orantı vurgulanır. Avogadro yasası ‘ na göre sabit sıcaklık ve sabit
basınçtaki gazların madde miktarı ve hacimleri arasındaki doğru orantı açıklanır örnekler,
verilir.
Temel gaz yasaları açıklandıktan sonra bu üç gaz yasasının sonuçları birleştirilir ve böylece
ideal gaz yasası oluşturulur.Ideal gaz yasası olan P.V n.R.T eşitliği , akılda kalıcılık sağlaması
bakımından ‘ paran varsa ne rahat ‘ cümlesine benzetilebilir.Đdeal gaz denkleminde yer alan
ideal gaz sabitinin ( R ) tanımı yapılır.R ‘ nin dört farklı değeri olan, R= 0 , 082057 L.atm.mol1 -1
K ‘ , R = 62 ,364 Torr.mol-1 .K-1 , R = 8,3145 m Pa. mol -1.K-1, R = 8 , 3 145 J.mol . K ‘
değerleri verilir.Farklı koşullarda uygun R değerlerinin bulunması ve kullanılması yapılan
örneklerle anlatılır.Đdeal gaz denklemine söylemler uyarlanarak akılda kalıcıhk
sağlanır.Öğrencinin , öğretilen gaz yasalarının genel ifadelerini ideal gaz denklemine
uyarlamaları istenir böylece basit gaz yasalarının hem ideal gaz denkleminde hem de çeşitli
problemlerde kullanabilecekleri kavratılır.
Birbirleriyle etkileşmeyen gaz karışımlarından söz edilerek , öğrenilen gaz yasaları
ve ideal gaz denkleminin burada da kullanılabileceği vurgulanır.Bu gazların yalnız başlarına

davranışlarıyla karışım halindeki davranışlarının aynı olduğu belirtilerek , gazların kısmi
basınçları ve Dalton ' un Kısmi Basınçlar Yasası hem formülize edilerek hem de görsel
yöntemlerle açıklanır.Burada bu yasayı açıklamak için 3 tane kapalı kap çizilir , bu kaplardan
birincisi 20°C ' de 5,0 L ve 0,50 mol H2 içermektedir ve basıncı 2,4 atm ' dir , ikinci kap ise
20°C ' de 5,0 L ve 1,25 mol He ile doludur ve helyumun basıncı 6,0 atm' dir.Üçüncü kabın
toplam hacmi ise 5 L'dir ve 20°C ' de 1,25 mol He ve 0,50 mol H2 gazlan
içermektedir.Üçüncü kaptaki toplam basınç He ve H2 gazlarının ayrı ayrı basınçlarının toplamı
olan 8,4atm değerine eşittir , yapılacak olan bu çizimle kısmi basınçlar kavramının akılda
kalıcılığı sağlanabilir. Formülde yer alan mol kesri ( X ) kavramı hakkında bilgi verilir.Mol
kesrinin ,bir karışımdaki bir gazın mol sayısının o gaz karışımındaki bütün gazların mol
sayılarının- toplamına oranı olduğu açıklanır. Görsel yöntemlerle ve örneklerle
akılda kalıcılık sağlanabilir.Dalton ' un Kısmi Basınçlar Yasası ' na su buharı ile etkileşmeyen
gazların su üstünde toplanması olayı örnek verilebilir.Burada suyun sıcaklığına bağlı olarak
suyun buhar basıncının farklı değerler aldığı vurgulanır.Doğada gözlenebilen olaylar
öğrenciye örnek olarak verilirse öğrencinin ilgisi kimya üzerinde yoğunlaşabilir ve böylece
kimya dersi öğrenci için daha anlaşılır hale gelebilir.
Tüm gaz yasaları ve tepkimeleri ile ilgili hesaplamalar örnek problemler eşliğinde
yaptırılır.Gazlar konusu uygulamalarına ayrılan 4 ders saati içerisinde çözülecek çok sayıdaki
problemle , gaz yasaları ve gazlarla ilgili hesaplamaların daha iyi kavranması
sağlanır.Hesaplamalarda eldeki veriler ve istenilen sonuca göre hazırlanacak bir taslakla ,
çözüme ulaşmanın yollan öğrenciye öğretilebilir.
Gazların davranışlarını açıklamak için geliştirilen gaz yasaları ve ideal gaz denkleminin
kullanılabilirliği gösterildikten sonra gazlar hakkında kuramsal temellere inilebilir.Gazların
kinetik molekül kuramı ile gazlarla ilgili bazı özellikler açıklanır. Gazların sabit hızda , gelişi
güzel ve doğrusal hareket eden ; birbirlerinden çok uzakta olan ; bulundukları kabı dolduran
ve hem birbirleriyle hem de kabın çeperleriyle çarpışma halinde olan ; bu çarpışmalar
sırasında enerji kazanabilen veya kaybedebilen ancak sabit sıcaklıkta toplam enerjisi sabit
olan çok küçük taneciklerden oluştuğu açıklanır.Kinetik kurama göre gaz basıncının gaz
moleküllerinin çarpışmasıyla ortaya çıktığı ve gazların hacimlerini büyük oranda gaz
moleküllerinin arasındaki boşlukların oluşturduğu vurgulanır.Kinetik kuramının
açıklanmasında da çizimlerden yararlanılır.Gazların molekül hareketlerini göstermek için
kapalı bir kap çizilir ve içerisine her yöne doğru dağılmış ve doğrusal hareket eden gaz
moleküllerinin şekilleri yapılır ve çizilen her gaz molekülünün hareketini temsil eden
uzantılarının kesişimi öğrencilere gözletilir. Şekildeki bu inceleme sayesinde gaz
moleküllerinin hem kendileriyle hem de bulundukları kabın çeperleriyle çarpışmaları gerçeği
daha akılda kalıcı hale gelebilir.
Gazların yayılmasının ( difuzyon ) gaz moleküllerinin hızlarına bağlı olduğu açıklanır.Đki gaz
molekülünün hızının molekül kütlelerinin karekökü ile ters orantılı olduğu açıklanır , buna
bağlı olarak iki gaz molekülünün hızının özkütlelerinin karekökü ile de ters orantılı olduğu
açıklanır.Yapılan bu açıklamalar çizilen şekillerle pekiştirilir örneğin iki ucu açık cam
borunun bir tarafından CH4 bir tarafından He gazlarının gönderilişi resmedilir.Metanın
molekül ağırlığı 16 g / mol , helyumun molekül ağırlığı ise 4 g / mol ' dür.Gazların yayılması
yasasına göre V ( He ) / V ( CH4 ) = V M A ( CH4 ) /VMA (HC) işlemi yapılır ve helyumun hızının ,
metanın hızına oranı 2 olarak bulunur yani metan molekülü cam boruda 1 birim yol alıyorsa
helyum molekülü daha hafif olduğu için 2 birim yol alır sonucuna ulaşılır böylece gazların
yayılması öğrencinin mantığına uygun bir şekilde açıklanır.

GÖZLEM VE DENEYLER
Gazlarla ilgili olarak çevrede birçok gözlem yapılabilir. Gazların yayılmasına örnek olarak bir
odanın bir köşesinde sıkılan bir parfümün veya dökülen bir kolonyanın kokusunun odaya
yayılması verilebilir, böylelikle gazların yayılması konusunun kavranması pekiştirilir.Gazlarla
ilgili gözlemlerde hem kolay temin edilebilir olması hem de görselliği açısından balonlar
önemlidir.Balonlar sınıfta kullanılarak gaz molekülleri , davranışları , kapladıkları hacim ve
Avogadro Đlkesi'ne uyarlamalar yapılabilir , örneğin şişirilmekte olan bir balonda sabit dış
koşullarda hem madde miktarının arttığı hem de hacmin arttığı gözlemlenebilir.
Deneyler =
> Gazlann yayılması
Amaç:
" Farklı gazların moleküllerinin hızları , o gazların molekül ağırlıklarının karekökü ile ters
orantılıdır." ifadesini incelemek.
Gerekli araç ve gereçler :
îki ucu açık cam boru , 2 adet deliksiz tıpa , 2 adet toplu iğne , cetvel, pamuk , derişik HCl
çözeltisi, derişik NH3 çözeltisi
Deneyin yapılışı:
Cam boru yere paralel olarak sağlamlaştırılır.Küçük pamuk parçalarından birine HCl
çözeltisinden , diğerine ise NH3 çözeltisinden 2-3 damla damlatılır.Pamuklar toplu iğne ile
lastik tıpalara batırılarak tutturulur ve aynı anda cam borunun uçlarına sabitlenir.Bir süre sonra
cam boru içerisinde beyaz renkli NH4CI halkası gözlenir ve bu olayda geçen süre not
edilir.Oluşan NH4CI 'ün yeri cetvel yardımıyla cam boru üzerinde işaretlenir.
Denklem:HCl + NH3

----------► NH4CI

Hesaplamalar:
Hidroklorik asidin molekül ağırlığı 36, 5 g / mol
Amonyağın molekül ağırlığı 17 g / mol
V(HC1)/V(NH3) = VMA(NH3)/VMA(HC1)
V(HC1) = 0,68V(NH3)
Sonuç:
Molekül ağırlığı fazla olan gazların yayılma hızı küçük , molekül ağırlığı az olan gazların
yayılma hızlan ise büyüktür.
> Havanın oksijence yüzdesi
Amaç :
Gaz karışımlarına örnek olarak verilebilecek en güzel örneklerden biri havadır ve havanın
yaklaşık hacimce 1/ 5 ' i oksijendir.Deneyin amacı havanın oksijence yüzdesini belirlemektir.
Gerekli araç ve gereçler:
Orta boy büyüklükte bir mum , süt şişesi, içi çukur tabak, su, kibrit
Deneyin yapılışı:
îçi çukur tabak suyla doldurulur ve ortasına bir mum dikilerek yakılır.Süt şişesi ( veya
kavanoz ) yanmakta olan mumun üzerine baş aşağı oturtulur.Mum bir süre yanacak ve sonra
sönecektir, ve mum sönmeye başlarken yavaş yavaş şişe su ile dolmaya başlayacaktır.Mum
tamamen söndükten sonra suyun yükselmesi duracaktır.En son işlem olarak suyun son
seviyesi şişe üzerinde işaretlenir

ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME
Gazlar konusu anlatılan şekilde incelendikten sonra yazılı ve sözlü sınavlar
uygulanabilir.Bu uygulamalarda aşağıdaki sorular kullanılabilir :
1 ) Đdeal esnek bir balonda sıcaklık 27°C ' den 177°C ' ye yükseldiği anda yoğunluk 2 g
/ L 'ye düşmüştür.Gazın 27°C 'deki yoğunluğu kaç g / L 'dir ?
.1-

2) 4 atm basınç altında 6 L hacim kaplayan H2 gazına eşit ağırlıkta He ilave edilince
sıcaklık 27 °C 'den 77°C ' ye yükseliyor , basınç ise 5 atm ' e yükseliyor.Karışımın son
hacmi nedir? (H:l;He:4)
3 ) 273°C ' de ve 760 mm Hg basıncında 5 , 6 L H2 gazı yakıldığında oluşacak olan
H2O kaç g 'dır?(H:l, O:16)
4 ) 5 , 6 L ' lik bir kapta 0°C ' de 0 , 8 gram He ; 3 , 2 gram CH4 ; 0 , 1 mol H2
bulunuyor. Helyumun kısmi basıncı ne kadardır ?(He:4,C:12;H:l)
5 ) 760 mm yükseklikte civa sütununun basıncına eşdeğer basıncı oluşturabilecek su
sütununun yüksekliği ne olmalıdır ?
6 ) Oksijen gazının 298 K ve 0,987 atm 'deki yoğunluğu nedir ? ( O = 16 )
7 ) 1,0 gram H2 ve 5,00 gram He gazlan karışımının 20 °C 'de 5,0 L 'lik bir kaba
konmasıyla toplam basınç ne olur ?
8 ) 0,0002 mol N2 (g ) küçük bir delikten 105 saniyede dışa yayılmaktadır.Aynı
delikten 105 saniyede ne kadar H2 dışa yayılır ?(N=14,H = 1)
9 ) Aşağıdaki her çift terim için önemli farklılıkları belirtiniz
Barometre - manometre / Celcius sıcaklığı -Kelvin sıcaklığı / ideal gaz - gerçek gaz
10) 1 , 85 mol He içeren 72 , 8 L sabit hacimli bir silindir, gaz basıncı 3 , 50 atm 'e
ulaşıncaya kadar ısıtılıyor, böylece son sıcaklık kaç °C olur ?
(He = 4)
11 ) Deniz seviyesinde kuru havanın kütlece yüzde bileşimi yaklaşık olarak şöyledir:
N2 = 75 ,5 ; O2 = 23 ,2 ve Ar = 1 , 3.Toplam basınç 1 ,00 atm olduğu zaman her bir
bileşenin kısmi basıncı ne olur ? (N = 14 , O = 16; Ar = 39 , 5 )
12 ) 0 °C 'de He molekülünün ortalama hızı 8.104 cm / sn ise aynı sıcaklıkta CH4 ve
NH3 gazlarının ortalama hızları nedir ? (He =4 , C=12 , H=l , N=14)

Ölçme ve değerlendirme bölümünde kullanılabilecek olan bir başka yöntem ise
hazırlanmış olan bir bilmecedir.Bu bilmece hem boşluk doldurmak hem de kısa cevaplı
18 tane soru içerir.Bu sorular aşağıda verilmiştir.
1 ) Açık hava basıncını 760 mm Hg olarak ölçen bilim adamı kimdir ?
2) Kapalı kaplardaki gazların basıncı m............ ile ölçülür.
3 ) Açık hava basıncı b...............ile ölçülür.
4 ) Gaz molekülleri bulundukları kabın iç yüzeyi ile çarpışarak.............oluşturur.
5 ) Sabit sıcaklıkta, sabit miktardaki gazın basıncı ile hacmi arasındaki ilişkiyi hangi
yasa ifade eder ?
6 ) Sabit basınçta, sabit miktardaki gazın hacmi ile sıcaklığı arasındaki ilişkiyi hangi
yasa ifade eder ?
7 ) A.............Yasası' na göre sabit sıcaklıktaki ve sabit basınçtaki bir gazın hacmi
ile madde miktarı doğru orantılıdır.
8 ) Đki gazın hızı, y..........larının karekökü ile ters orantılıdır.
9 ) Đki gazın hızı, m........... kütlelerinin karekökü ile ters orantılıdır.
10 )Gaz moleküllerinin davranışları K.........T..........ile açıklanır.
11) P.V= n .R.T ,........gaz denklemidir.
12 )R, ideal g......s.......dir.
13 ) Açık hava basıncını ölçmek için barometrede .........kullanılabilir.
14) Bir maddeyi oluşturan taneciklerin toplam kinetik enerjilerine ı.....denir
15 ) Bir gaz karışımının toplam basıncı , karışımdaki her bir gazın
b..........larının toplamına eşittir.

k.......

16) Standart koşullarda basınç 1 a.........dir.
17) Havanın hacimce % 21 'ini...........oluşturur.
18) Đdeal gazlar için sıcaklık............birimiyle ölçülür.
CEVAPLAR= ( sırasıyla) Toricelli-manometre-barometre-basmç-boyle-charlesavogadro-yoğunluk-molekül-kinetik teori-ideal-gaz sabiti-civa-ısı-kısmi basınçatmosfer-oksijen-kelvin

Hazırlanan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir maketle kavram haritası
oluşturulabilir.Prizmanın her yüzü 3 tane kavram ve açıklamasını içerir , böylece
toplam olarak bu prizma yardımıyla 12 tane kavram açıklanmış ve tekrar edilmiş
olur.Bu işlem sınıfta öğrenciyle birlikte yapılırsa akılda kalıcılık daha çok sağlanmış
olur , ayrıca öğrencinin eksik olduğu konular tüm ölçme ve değerlendirme bölümünde
belirlenir ve gerekirse tekrar edilebilir.

Kavramlar:
Barometre
Manometre
Kinetik Teori
Boyle Yasası
Charles Yasası
Avogadro Yasası

Kısmi Basınçlar Yasası
Đdeal Gaz Yasası
Đdeal Gaz Sabiti
Đdeal Gaz
Gerçek Gaz
Mutlak Sıfır Noktası

♦*

Ayrıca öğrenciye hava , hava kirliliğine sebep olan maddeler konularıyla ilgili
araştırma ödevleri verilebilir , böylece öğrencinin çevresinde gerçekleşen kimyasal
olayları anlamasında ve gazlar konusunda öğrendiği bilgileri pekiştirmesinde yardımcı
olunur.

KONU :KARIŞIMLAR
KONULAR: ÇÖZÜNÜRLÜK VE ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKĐ EDEN FAKTÖRLER
Çözünürlük(Doymuş ve Doymamış Çözelti)
Çözünürlüğe sıcaklık ve basıncın etkisi
ÇÖZELTĐLERĐN DERĐŞĐMLERĐ
Derişim(Seyreltik ve Derişik, Çözeltiler)
Derişim Birimleri
l)Kütlece % Derişim
2)Hacimce % Derişim
3)Molar Derişim
4)Mol kesri
5)Milyonda bir Derişim
6)Derişim Hesaplamaları
•Çözelti Hazırlama
SÜRE: 13 DERS SAATĐ
1) 1 Saat:Öğrencinin hazır bulunuşluğu ile ilgili uygulamalar
2) Çözünürlük ve çözünürlüğe etki eden faktörler
*2 Saat:Deneyle beraber konu anlatımı
*2 Saat:Çözünürlükle ilgili hesaplamalar
3) Çözeltilerin derişimleri
*5 Saat:Hesaplamalarla beraber konu anlatımı
*2 Saat:Çözelti hazırlamayla ile ilgili hesaplamaların ve uygulamaların yaptırılması
*1 Saat:Oyunlarla birlikte konu tekrarının yapılması
ÖNEMĐ VE DĐĞER BÖLÜMLERLE ĐLĐŞKĐSĐ:
Öğrencinin, 9. sınıfta çözeltiler konusunda öğrendiği çözücü, çözünen, çözelti kavramlarını
hatırlayıp hatırlamadığını ve yeni konuyla ilgili olan doymuş çözelti, doymamış çözelti, aşırı doymuş
çözelti, derişik çözelti, seyreltik çözelti, çözünürlük ve derişim kavramları hakkında ne kadar bilgisi
olduğunu tespit etmek amacıyla bir uygulama yaptırılır. Bunun için, öğrenciye karton üzerine çizilmiş
laboratuar malzemelerinin içinde yazılı olan kavramların tanımlarının bulunduğu kartlardan seçtirilir.
Öğrenciden, karttaki tanıma karşılık gelen değil de, kavramın yazılı olduğu laboratuar malzemesinin adını
söylemesi beklenir. Böylece öğrencinin, çözelti hazırlamak için kullanacağı malzemeleri görmesi
sağlanmış olup, malzemeleri tanıyıp tanıyamadığı ölçülür.
Öğrenciye, konunun günlük yaşamla ilgili kısımlarından,konuya ilgisini çekecek bazı sorular yöneltilip,
tartışma ortamı yaratılır. Bu şekilde öğrenci konu hakkında düşünmeye sevk edilir ve konu hakkındaki
önbilgisi saptanır.Yöneltilecek sorular aşağıdaki gibidir;
- Yağlı boyanın tinerle\ojenin asetonla çıkarılmasını nasıl açıklarsınız.
- Denizlerde,tatlı sularda yaşayan bitki ve balıklar solunumları için gerekli olan oksijeni nereden
sağlarlar ?
- Soğuk ve sıcak çayda aynı miktar şeker aynı oranda mı çözünür ?
- Lekeli çamaşırları yıkarken, neden çamaşır makinesinin yüksek sıcaklık programını seçeriz ?
- Đçinde su bulunan bir bardağın iç yüzeyinde neden zamanla küçük kabarcıklar oluşur ?
- Kola şişesinin açıldığında-neden-yoğun bir kabacık çıkışı gözlenir?

HEDEF VE DAVRANIŞLAR
Hedef 1 Çözelti çeşitlerini kavrayabilme
Davranışlar:
Çözünmüş olan madde miktarına göre çözeltileri sınıflandırır / açıklar.
Doygunluk durumuna göre çözeltileri sınıflandırır/açıklar.
Hedef 2 Çözelti derişimlerini kavrayabilme
Davranışlar:
Derişim kavramını açıklar.
Derişim türlerini açıklar.
Đyonların molar derişimini açıklar.
Çözeltilerde hacim değişimin molar derişimine etkisini açıklar.
Çözelti karışımlarında molar derişimi açıklar/nicel olarak inceler.
Doygunluk durumuna göre çözelti hazırlar.
Đstenilen derişimde çözelti hazırlanmasıyla ilgili hesaplama yapar.
Hedef 3:Maddelerin çözünürlüklerini kavrayabilme
Davranışlar:
Çözünürlük kavramını açıklar.
Gazların-sudaki çözünürlüğünün çalılar için önemini belirtir.
Maddelerin sudaki çözünürlüklerini karşılaştırır.
Sulu çözeltilerde maddelerin çözünürlüğünü ifade eden uygun birimleri kullanır.
Hedef 4:Çözünürlüğe etki eden faktörler
Davranışlar:
Farklı maddelerin değişik sıcaklıklarda sudaki çözünürlüklerini grafikle göstererek karşılaştırır.
Farklı fazdaki maddelerin sudaki çözünürlüklerine basıncın etkisini açıklar.
Çözücünün türünün çözünürlüğe etkisini örneklerle açıklar.
Çözünenin türünün çözünürlüğe etkisini örneklerle açıklar.
Hedef 5 :Çözünürlükle ilgili bilgileri uygulayabilme
Davranışlar:
Farklı maddelerin sudaki çözünürlüklerini deney yaparak karşılaştırır.
Sıcaklığın çözünürlüğe etkisini deney yaparak açıklar.
Farklı maddelerin değişik sıcaklıklarda sudaki çözünürlüklerini deney yaparak karşılaştırır.
Farklı maddelerin çözünürlük-sıcaklık grafikleri üzerinde nicel hesaplamalar yapar.
Çözücü türünün çözünürlüğe etkisini deney yaparak açıklar.
Çözünen türünün çözünürlüğe etkisini deney yaparak açıklar.
Çözünürlük ile ilgili açıklamalar yapar.

ÖĞRENME - ÖĞRETME ETKĐNLĐKLERĐ / ĐŞLEYĐŞ
Hazır bulunuşlukla ilgili uygulamaların ardından, çözünürlük kavramına, çözünen madde miktarına göre
sınıflandırılmasıyla giriş yapılır. Doymuş çözelti, doymamış çözelti, aşırı doymuş çözelti, seyreltik ve
derişik çözelti kavramlar örneklerle ifade edilip, çözünürlüğün doymuş çözeltinin derişimi olduğu
öğrenciye kavratılır.Bunun için aynı miktarda su iki katı maddenin çözünen miktarlarını karşılaştıran bir
deney yaptırılır. (DENEY 1) Deney sonu sorularıyla öğrencinin katılar için çözünürlüğün ayırt edici bir
özellik olduğunu anlar.
Gazların suda çözünüp çözünmediklerini, çok daha basit bir deneyle öğrenciye gösterilebilir.(DENEY 3)
Bir gazozun kapağı açılarak, çıkan kabarcıklar hakkında öğrencinin yorumu istenir.
Katıların çözünürlüğüne sıcaklığa etkisini incelemek amacıyla yemek sodası ve sodyum sülfat ile deney
yaptırılır.(DENEY 4) Deney sonunda bazı katıların farklı sıcaklıklardaki çözünürlüklerini bir tablo halinde
sunulup, öğrenciden bu katılar için çözünürlük-sıcaklık eğrilerini çizmeleri istenir.Sıcaklıkla diğer katıların
çözünürlüğü artarken sodyum sülfat için çözünürlüğün azalma sebebi öğrenciye sorulup yorumlanması
istenir. Bu uygulamaların ardından katıların çözünürlüğünün genellikle sıcaklık arttıkça arttığı sonucuna
öğrencinin ulaşması sağlanır.
Çeşmeden suyla doldurulan bardağın iç yüzeyinde bir süre sonra hava kabarcıkları, oluşumu gibi
gözlemlerden örnekler-verilerek gazların çözünürlüğünün sıcaklık arttıkça azaldığı açıklanır.
Katı ve sıvılar sıkıştırılamadığından basınçla çözünürlüklerinin değişmediği vurgulanıp, gazların
çözünürlüğünün basınçla arttığı basit şekillerle gösterilir. Yine kapağı açılan gazozdaki gaz çıkışı olayı
tartışılarak, gaz çözünürlüğüne basınç etkisi örneklendirilir. Günlük yaşamdan vurgun olayı örnek
verilerek, deniz dibinde inceleme yapan bir dalgıç görüntüsü gösterilip, öğrencinin dikkati çekilir.Bu
olaydaki gaz çözünürlüğü- basınç ilişkisi öğrenciye kurdurulmaya çalışılır.
Çözücü ve çözünenin türünün çözünürlüğe etkisini incelemek amacıyla konuyla ilgili son deney
yaptırılır.(DENEY 6) Çözünürlüğe etki eden bu faktör incelenirken deney sırasında " Benzer benzeri
çözer" ifadesi öğrencilere hatırlatılıp,bu ifade doğrultusunda,kullanılan çözücü ve çözünen maddeler
arasında polar-apolar ilişkisi kurulması, öğrencilerden istenir.
Konuyla ilgili olan bütün deneyler imkanlar doğrultusunda, laboratuar veya sınıf ortamında
yaptırılır veya deneylerle ilgili görüntülerin bulunduğu resimler öğrenciye gösterilebilir.Đmkan varsa
deney videoları öğrenciye izletilip, konunun daha net anlaşılması sağlanır.
Deneylerin ardından, sınıfta çözünürlükle ilgili bol problem çözümü yapılır.Bu uygulamada bazı
maddelerin çözünürlük-sıcaklık grafiklerinin yorumlanmasını gerektiren hesaplamalara yer verilir.Bu
hesaplamalarla öğrencinin konuyu nicel olarak da kavraması sağlanır.
Derişim konusunda,seyreltik ve derişik çözeltilerin daha iyi anlaşılması için, bu çözeltilerde birim
hacimdeki madde miktarını gösteren şekiller öğrenciye gösterilir.Derişim birimleri çeşitli örnekler
üzerinden açıklanır.Seyreltme ve deriştirme kavramları,basit şekil veya resimlerle öğrencide
somutlaştırılır.Bunun uygulanması,çözelti hazırlanması sırasında basitçe öğrenciye yaptırılabilir.
Derişimle ilgili çeşitli hesaplama örnekleri sınıfta çözdürülür ve bazı alıştırmalar ödev olarak
verilir.Öğrenciden,verilen derişimde.çözelti hazırlaması istenmeden önce,bununla ilgili hesaplamaları
nasıl yakacağı gösterilir.Çözelti hazırlamayla ilgili görüntüler öğrenciye gösterilerek,uygulama sırasında
yapacağı işlemler örnek olarak sunulur.Daha sonra çeşitli derişimlerde çözeltiler hazırlatılır.

DENEYLER
1-Aynı miktar su suda çeşitli katı maddelerin çözünen miktarının karşılaştırılması.
2-Sıvıların sudaki çözünürlüklerinin araştırılması.
3-Gazların sudaki çözünürlüğünün araştırılması.
4-Sıcaklığın çözünürlüğe etkisinin incelenmesi.
5-Farklı iki katı maddenin farklı iki sıvıdaki çözünürlüklerinin incelenmesi.

ARAÇ-GEREÇLER VE KĐMYASAL MALZEMELER
Deney 1 Đçin=
Su
Yemek tuzu
.
Yemek sodası .
Tüplük
Tartı
Terazi
Dereceli silindir;
Kağıt parçaları
2Adet deney tüpü

Deney 2 için=
Deney 3 lçin=
Su
Gazoz
.
Aseton
.
Gazoz kapağı.
Etil alkol
açacağı
Karbon tetraklorür
Tüplük
Lastik tıpa
3 Adet deney tüpü
1 O ml dereceli silindir

Deney 4 Için=
Deney 5 Đçin
Sodyum sülfat.
Su
Yemek sodası.
Etil alkol
Tüplük
Sitrik asit
Termometre
Terazi
Tartı
Tüplük
Kağıt parçaları
Tartı
Terazi
Lastik tıpa
Dereceli silindir 4Adet deney
4Adet lastik tıpa
tüpü
500mlBeherglas lO ml dereceli
Bunzen beki
silindir
Çayşekeri

ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME
Öğrencilere dersle ilgili kavramlar karışık olarak yazdırılıp, bir kavram haritası hazırlaması istenir.Bu
haritayla,öğrencinin konuyu bir bütün halinde anlayıp anlamadığı ve kavramlar arasında ilişki kurup
kuramadığı tespit edilir.
Öğrencinin öğrendiklerini daha ayrıntılı ve eğlenceli bir biçimde sorgulayabilmek için,konuyla ilgili çeşitli
soruların üzerinde yazılı olduğu bir çarkıfelek oyunu düzenlenebilir. Öğrenciden,çarkı çevirerek okun
geldiği soruları cevaplaması istenir.Böylece soru-cevap yöntemiyle yapılan tekrar,öğrenciyi sıkmadan
zevkli hale getirilir.
Öğrencinin derişim birimlerini birbirine karıştırıp karıştırmadığını ölçmek amacıyla Passokimya isimli bir
oyun oynatılabilir.
Derişim birimlerinin yazılı olduğu bir karton tahtaya asılıp başına bir öğrenci görevlendirilir.Birimlerin
tanımları okunur ve sınıfta sırayla

KONU: ATOMUN YAPISI, KĐMYASAL BAĞLAR, BĐLEŞĐKLER
SURE;14 SAAT
Periyodik çizelgenin, elementin artan atom numaralarına göre sıralanırken benzer özellikteki
elementlerin alt alta getirilmesiyle oluştuğunu kavratır. Elementlerin atom yarıçapı, elektron
ilgisi iyonlaşma enerjisinin, periyodik cetveldeki değişim açıklanır. Bu bölümde amaç atom
teorilerini ve elementlerin kimyasal özelliklerinin gerçekte atom numaralarının periyodik bir
fonksiyonu olduğunu açıklamaktır. Öğrenci
bu
konuyu islemeden önce atomun
yapısına ilişkin modelleri bilmeli. Elementlerin sembolleri, farklılıkları hakkında bilgi sahibi
olmalı. Element ve bileşiklerde kütle ve miktar ölçümlerini bilmeli.
1)1 saat eski konulara değinme
2)hedef 1 -3 saat
3)hedef 2-3saat
4)hedef 3-3saat
5)hedef 4-3saat
6)Ölçme değerlendirme 1 saat
HEDEF VE DAVRANIŞLAR
HEDEF 1: Modern atom teorisini kavrayabilirle
Davranışlar:
1) Modern atom teorisini açıklar.
2) Pauli dışlanma ilkesini açıklar.
3) Hund kuralını açıklar.
4) Orbital şekillerini ve enerjilerini modellerle açıklar.
5) Atomların elektron dizilişlerini gösterir.
HEDEF 2:
Davranışlar:
1) Periyodik cetvelin tarihçesini açıklar.
2) Periyodik cetvel üzerinde elementlerin bulunduğu grup ve periyotları gösterir.
HEDEF 3:Periyodik cetveldeki metalleri ametalleri ve yari metalleri özellikleriyle
kavrayabilme.
Davranışlar:
1)Metalik ve ametalik özellikleri açıklar.
2)1,2,3 17,18 grup elementlerinin bazı karakteristik özelliklerini açıklar.
HEDEF 4: Periyodik cetveldeki grup ve periyotların özelliklerini kavrayabilme.
Davranışlar:
1) Atom yari çapının periyodik cetvel üzerindeki değişimini açıklar.
2) Đyonlaşma enerjisi ve elektron ilgisini anlatır.
Hedef 1;de modern atom teorisi hazırlanan asetatlarla anlatılır. 9.nci sınıfta öğrenilen atom
yapışına ilişkin modellerle karşılaştırılır. Oyun hamurlarından hazırlanan s ve p orbitallerinin
modelleriyle, bu orbitallerin şekilleri gösterilir. Hazırlanan kartonlarla atomlardaki elektron
dizilisi anlatır.
Hedef 2;de periyodik cetvelin tarihçesi küçük bir hikayeyle anlatılır. Büyük bir periyodik cetvel
hazırlanır. Periyodik cetveldeki elementler metalik, ametalik, soygaz olma gibi özelliklerine

göre değişik renklerle gösterilir. 9.sınıfta anlatılmış olan atomun yapısına,hazırlanan kartonla
kısaca değinilir.atomların enerji düzeylerine göre elektron dizilişi akılda kalması açısından bir
tekerlemeyle öğrencilere gösterilir, (say say paranı say...) . renkli karton üzerinde elementlerin
periyodik cetvelde yerlerinin nasıl bulunacağı anlatılır. Küçük kartonlara yazılmış atom
numaraları verilmiş elementler,öğrencilere dağıtılır. Önceden hazırlanmış olan periyodik
cetvelde atom numaraları verilen elementlerin üzeri kapatılır ve öğrencinin elindeki kartonda
yazan elementin yerini bulması istenir.
Hedef 3 de metalik.ametalik özellikler hazırlanan asetatlarla anlatılır. Bu özellikler,
pekiştirilmek için ametalik ve metalik özellikler karışık olarak verilir ve öğrenciden hangisi
metalikse karşısına M,hangisi ametalik ise karşısına A harfi yazmaları istenir. Periyot ve
grupların özellikleri hazırlanan asetatlarla anlatılır. Günlük hayatta kullanılan ve bazı
karakteristik özellikleri olan elementlerle ilgili dikkat çekici esprili ilanlar hazırlanır ve
öğrencilere bu ilanlarda hangi elementin arandığı sorulur. Uygun elementlerin yazılı olduğu
kartonların yapıştırılmasını isteriz. Üzüm bağlarında çalışacak savaşçı ruhlu elemenler aranıyor,
(s)kükürt.
Hedef 4; de elektron ilgisi .iyonlaşma enerjisi ve atom çapı bir kartona hazırlanmış olan oyunla
anlatılır. Sodyum sınıfı(mevcudu 11),flor sınıfı (mevcudu 9) olmak üzere iki sınıf vardır.
Öğretmenleri eşliğinde bi oyun oynarlar. Öğretmen el ele tutuşarak halkalar oluşturmalarını ister.
Kendiside halkaların ortasında kalır. Sınıflar atomlara,öğretmenler çekirdeklere.halkalar enerji
düzeylerine,öğrenciler elektronlara ve sınıfların kapladıkları alanda atom yarıçapına
benzetilebilir. Na sınıfının 3.halkasında 1 öğrenci kalır,f sınıfının 2.halkasında 7 öğrenci
vardır. Halkaların daha sağlam olması için Na sınıfındaki 1 öğrencinin f sınıfına geçmesi
gereklidir. Çünkü Na sınıfının 7 öğrenci alıp son halkasını sağlamlaştırması,1 öğrenci verip
halkasını sağlamlaştırmasından daha zordur. Buradan öğrencilere şu anlatılabilir:
Na sınıfının atom çapı flor sınıfından daha büyüktür.
Na sınıfının elektron ilgisi flor sınıfının elektron ilgisinden daha küçüktür.
Na sınıfının iyonlaşma enerjisi flor sınıfından daha küçüktür.
Bu kavramları öğrencinin kafasında oluşturduktan sonra periyodik cetvel üzerinde periyot ve
grup içinde bu özelliklerin nasıl değiştiği açıklanır. Periyot içinde küresel simetriden dolayı
2Ave 5A grupları bu kurala uymaz. Bunun açıklaması da asetat ile ve not tutturarak yapılır.
Öğrencilerin konuya hakimiyeti sağlanır. Konu bittikten sonra pekiştirmek için bir kutu
içine.üzerinde element sembolleri olan küçük kartonlar atılır. Öğrenciden 2 karton çekmesi
istenerek.bu elementlerin atom çapı,iyonlaşma enerjisi,...gibi özelliklerinin karşılaştırılması
istenir.

DENEY:Belirli koşullarda atomların ışıma yaptığını görmek ve bu ışımalardan atomun yapısı
hakkında belirli yargılara varmak için bazı elementlerin bunzen beki alevinde renkleri gösterilir.
Li :0 Na:0 K:0 Ba:O
ÖĞRETĐM YÖNTEMLERĐ: Anlatım,soru cevap.tartışma,deney.
ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME: Konunun ne kadar kavranıldığını anlayabilmek
için oyunlar hazırlanır. Elementlerin sembollerinin yazılı olduğu tombala kağıtları hazırlanır.
Bir torbadan .yazılı olan element isimleri çekilir. Sembollerin öğrenilip öğrenilmedikleri bu
oyunla sınanır.
Büyük karton üzerine çizilmiş olan bulmaca ile konuların eğlenceli bir şekilde pekiştirilmesi
sağlanır.
Tabuya benzeyen ve küçük kartonlar üzerine hazırlanmış olan NE BU? Adlı oyun iki öğrenci
arasında oynatılabilir. Kartın üzerinde yazan kelimeyle ilgili kartı çeken öğrencinin karşısındaki
öğrenciye en az 3 kelime söylemesi ve o öğrencinin de bu kelimeyi tahmin etmesi
şeklinde oynanan bir oyundur.
Kavram haritası niteliğinde konu başlıklarının yer aldığı renkli .karikatürlü küçük bir sözlük
hazırlanır.
Ölçme değerlendirmeye destek olarak test ve boşluk doldurma soruları fotokopi şeklinde
öğrenciye verilir.

KONU:KĐMYASAL REAKSĐYONLARLA ĐLGĐLĐ HESAPLAMALAR VE
REAKSĐYON ISISI
SÜRE:7 SAAT KONU ANLATIMI + 3 SAAT SORU ÇÖZÜMÜ = 10 SAAT
HAZIR BULUNURLUK:Element ve bileşikler konusunda gerekli bilgiye sahip olmalı.
Kimyasal reaksiyonlarda yer alan element sembolleri ve bileşik formüllerini yazmayı bilmeli.
Sabit oranlar katlı oranlar yasasını ve kütle korunumu kanunu konularını bilmeli.
Kimyasal reaksiyonları eşitliklerle gösterip denkleştirebilmeli.
Kalorimetre kabı ile ilgili yüzeysel bilgiye sahip olmalı.
Kimyasal bağ konusuna hakim olmalı.
HEDEF VE DAVRANIŞLAR:
HEDEF 1: Kimyasal Reaksiyonlarla ilgili hesaplamaları kavrayabilme
DAVRANIŞLAR:
Girenler ve ürünlerin miktarının hesabını açıklar
Sınırlayıcı reaktif içeren reaksiyonlarla ilgili hesaplamaları açıklar.
ReAksiyonun ortamda bulunan madde miktarıyla ilişkisini açıklar.
HEDEF 2: Tepkime ısısını kavrayabilme
DAVRANIŞLAR;,,
Tüm kimyasal değişmelerde bir enerji değişimi olduğunu açıklar.
Enerji alış-verişine göre tepkimeleri endotermik ve ekzotermik olarak ayırt eder /sınıflandırır.
Kimyasal olaylarda maddelerde bağların kopmasını enerji değişimi ile ilişkilendirir.
Kimyasal olaylarda maddelerde atomlar arasında yeni bağların oluşumunu enerji değişimi ile
ilişkilendirir.
Bağ enerjisinin büyüklüğüne bakarak bir maddenin bağlarının koparılması ile bu bağların
oluşması halinde alınan-verilen enerjiyi karşılaştırır.
Tepkime ısısını açıklar.

HEDEF 3: Tepkime ısılarının toplanabilirliğini kavrayabilme
DAVRANIŞLAR:
Kimyada bazı beşiklerin aynı başlangıç maddelerini kullanarak farklı yollardan
oluşturabileceğini açıklar/ örneklendirir .
Tepkimenin ısı değerinin tepkimenin izlediği yola bağlı olup olmadığını açıklar.
Tepkimelerde enerjinin korunduğunu ifade eder/açıklar .
Tepkime ısısının toplanabildiğinden yararlanılarak bilinmeyen tepkimenin entalpisini bulur
ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ:
1-Ön bilgi için soru cevap
2-Konu anlatımı
3-Görsel uygulamalar
4-Deneyler
5-Alıştırma
6-Quiz
7-Yazılı sınav

KONUNUN ĐŞLENĐŞĐ:
1-Konu Başlıkları öğrenciye verilir
2-Öğrenciye yardım ederek kavram haritası oluşturması sağlanır.
Kavram haritasını oluştururken öğrenciye bazı sorular sorulur.Bu sorulara verdikleri cevaplar
doğrultusunda harita oluşturulur.
3-Giren ve ürünlerin miktarlarının eşit olduğunu göstermek için terazi kavramı anlatılır.Miktar
hesaplanmasında kütle korunumundan yararlanılacağı için terazi kavramı bu kanunu
anlatır.Terazi kavramında eşit kollu terazinin kefelerine konan atomların(ki bunlardan bir
kefedeki girenleri diğer kefedeki de ürünleri temsil ediyor)eşit ağırlıkta olduğu gösterilir.
4-Kimyasal tepkime ve kimyasal eşitlikler konusunda denklem denkleştirmek için basit
yöntemler kullanılabilir.Bunun için bazı denklemler resimleştirilerek kartona çizilir
Denklem denkleştirme öğrencinin daha önceden bildiği bir konudur. Fakat resimle ifade
yöntemiyle bilgi daha da pekiştirilir.
5-Sınırlayıcı reaktif içeren reaksiyon hesaplamalarında balon patlatma yöntemi kullanılır
Balon patlatma yönteminde reaksiyonda harcanan mol sayısı kadar balon patlatılır.
Patlatılmadan kalan balonlar artan maddeleri temsil eder.
6-Kalorimetre ile reaksiyon ısısı ölçülmesi anlatılırken basit bir kalorimetre modeli yapılır ve
öğrenciye gösterilir. Sınıfa kalorimetri kabı getirmek zor olduğu için köpük bardaktan yapılan
basit bir kalorimetre örneği öğrenciye gösterilir.Ayrıca kalorimetre bombası da resim olarak
gösterilebilir.
7-Konuya girmeden önce öğrenciye sorular yöneltilir ve konuya hakimiyeti tespit
edilir.Örneğin ekzotermik ve endotermik kavramları sorulur.
8-Ekzotermik ve endotermik tepkimelerindeki ısı değişimini anlatmak için resimlerle
öğrenciye somut örnekler sunulur.
9-Bu konuya örnek bazı önemli tepkimeler verilir.Termit tepkimesi buna örnek olarak
verilebilir.Ekzotermik tepkime sonucu oluşan ısının ne şekilde açığa çıktığını gösteren bir
temsili resim öğrenciye gösterilir.
10-Daha akılda kalıcı olması için daha önceden yapılmış bir deney sınıfta öğrenciye izletilir.Bu
deney sınıfa getirilen bir bilgisayar ile öğrenciye izletilebilir.
11-Öğrencinin tepkimeleri biraz daha iyi anlaması için sınıf ortamında yapılabilecek basit
deneyler yapılır.Kibritin yanması günlük yaşamımızda çokça karşılaştığımız bir olaydır.Bu
çeşit bilinen olaylarla konu bütünleştirilir böylece aklıda kalıcılığı artacaktır.
12 -Bağ enerjilerinden faydalanarak reaksiyon ısısının hesaplanması anlatılırken bağ enerjileri
tablosu öğrenciye gösterilir ve sınıfa asılır. Bağ enerjileri tablosu ezberlenmesi gerekli bir
tablo değildir fakat soru çözerken öğrencinin bakabilmesi için sınıfta uygun bir yere asılır.
13-Reaksiyon ısılarının toplanabilirliği ise hess yasasına bağlı olduğu için bu yasa
öğrenciye anlatılır. ,

14-Kimyasal Reaksiyon Hesaplamaları ancak bol soru çözümü ile anlaşılacak matematiksel
bir konudur ve^azı alt başlıklar öğrencinin ilgisini çekecek şekilde işlenebilir böylece akılda
kalıcılığı biraz daha artacaktır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME:
Đlk olarak sınıfta soru cevap şeklinde alıştırmalar yapılır.Bunlar boşluk doldurmalı, çoktan
seçmeli ve klasik sorular olabilir.Daha sonra küçük kağıtlara soru yazılır ve öğrencinin kura
çekmesi istenir.Kura sonunda çıkan soruyu öğrenci cevaplar.Öğrenciye sınav sonrası bir quiz
uygulanır. Bunun nedeni hem öğrencinin eksiklerini görmek hem de onların da kendi
eksiklerini görmelerini sağlamaktır.Son olarak da sınıfa yazılı sınav uygulaması yapılır.
KONU: KĐMYASAL DENKLEMLERDE HESAPLAMALAR VE REAKSĐYON ISISI
ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME
BOŞLUK DOLDURMA SORULARI
Kimyasal tepkimelerde…………korunur.
Kimyasal tepkimelerde
………………..korunmayabilir.
Bir kimyasal tepkime oluşurken dışarı ısı veriyorsa…………Tepkime denir.
Bir kimyasal tepkime oluşurken dışarıdan ısı alıyorsa…………tepkime denir.
Bir kimyasal tepkimede alman ya da verilen ısıya……….denir.
ÇOKTAN SEÇMELĐ SORULAR
l-CnH2fl+202
a)2n

b)3n

+ 02
c)3n-l

>C02 + H20

Denklemi denkleştirilirse 02 nin katsayısı ne olur?

d)3n+l/2 e)3n-l/2

2-Organik bir bileşiğin 0,1 molünü
A=Yakmak için 2.5 mol hava gerekiyor,
B-Oluşan su ve C02 mol sayılan eşit olup 0.4 er mol’dür.
Buna göre bileşiğin molekül formülü nadir?
a)CH2 b)C4H8

c)CH20 d)C2H40 e)C4H802

3-CH4 + 202 —»C02 + 2H20 tepkimesinin AH değerini hesaplayabilmek için
1 .CH4 ün oluşma ısısı
2.C02 ve H20 nun oluşma ısısı
3.02 nin bağ enerjisi değerlerinden hangileri gereklidir?
a)Yalnızl b)Yalnız2 c)Yalnız3 d) lve2 e) l,2ve3
4-1 .Girenlerin entalpisi
2.Ürünlerin entalpisi
3.Tepkime sırasında entalpi değişimi
Bir kalorimetre kabında katı bir madde yakılıyor ve yanma ısısı hesaplanıyor.Hesaplanan bu değer
yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerini verir.

a)Yalnız 1 b)Yalnız 2 c)Yalnız 3 d)l ve 2 e)l ,2 ve 3

5- 1.1 Mol buz eritiliyor
2.1 mol su buharlaştırılıyor
3.1 mol su elektroliz ediliyor.
Yukarıdaki olaylarda gereken ısı miktarı küçükten büyüğe nasıl sıralanır?
a)12 3

b)3 2 1

c)2 1 3 d)3 1 2 e)l 3 2

AÇIK UÇLU SORULAR
Kütle korunumu kanununu açıklayın.
Bir kalorimetre kabı modeli çizerek görevini yazın.
Hess yasası hakkında bilgi verin.
Bir kimyasal reaksiyonda korunan ve korunmayan nicelikleri yazın.
Tepkime ısısını tanımlayın.

KONU:ORGANĐK KĐMYAYA GĐRĐŞ
SÜRE:6 SAAT
KONUNUN ÖNEMĐ: Doğada milyonlarca organik bileşik bulunur. Yediğimiz
yiyeceklerden,yaktığımız yakıtlara kadar çoğu madde organik yapılıdır.Hatta canlıların yapısı
da organiktir.
Organik bileşiklerin oluşumu ve kullanım alanları çok geniş olduğu için Organik Kimya ,Gıda
Müh.,Jeoloji Müh.,Tıp,Eczacılık, gibi dallarla ilişkilidir.
ÖĞRENCĐ BU KONULARLA ĐLGĐLĐ HANGĐ BĐLGĐLERE SAHĐP OLMALIDIR
Kimyasal Bağlar,hibritleşme,organik ve inorganik maddeler arasındaki farklar.
HEDEF:Karbon yapısını ve özelliklerini kavrayabilme
DAVRANIŞLAR:
1-Karbonun çok yönlü bağ yapabilme yeteniğini açıklar.
2-Karbonun başka atomlarla bileşik oluşturabilme yeteneğini açıklar.
3-Đskelet kavramını açıklar.
4-Đskelet ile moleküllerin fiziksel ve kimyasal özellikleri arasındaki bağları açıklar.
5-Karbon bileşiklerini sınıflandırır.
ĐŞLENĐŞ
Karbonun çok yönlü(tekli,ikili,üçlü)bağ yapabilme yeteneği açıklanır.Bunun yanında karbonun
hidrojen,oksijen,azot,kükürt gibi atomlarla da bağ yapabilme ve bileşik oluşturma yeteneği
açıklanır.Karbon bileşiklerinin sayısının çok oluşu karbonun çok yönlü bağ yapma
özelliğinden ileri geldiği vurgulanır.Karbon bileşiklerinde birbirine bağlanmış olan karbonların
o bileşik molekülünün iskeletini oluşturduğu , moleküllerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin
iskelete ve buna bağlanmış atom ve atom gruplarıyla ilgili olduğu açıklanır.En basit karbon
bileşiklerinin sadece hidrojen ve karbondan oluşan hidrokarbonlar olduğu açıklanır ve
hidrokarbonlar sınıflandırılır.
DENEYLER:
1-Đskelet kavramının daha iyi anlaşılabilmesi için atom model seti yardımıyla organic
bileşiklerin üç boyutlu yapısının şekillendirilmesi sağlanır.
2-Oyun hamuru ve kibrit yardımıyla karbonun 4 bağ yapabilme yeteneğinin gösterilmesi
sağlanır.
ÖĞRETĐM YÖNTEMLERĐ
Öğrencilerden organik bileşikler hakkında ön bilgi toplamaları istenir.Her bir öğrenciden bir
organik molekül örneği vermesi istenir .Derse organik ve inorganik birkaç madde getirilir.Soru
cevap yöntemiyle öğrencinin ön bilgisi tespit edilir.Oyun hamurlarından karbonun tek çift ve
üçlü bağlı şekilleri yapılır ve sınıfa gösterilir.Kartonlara bu bileşiklerin şekilleri çizilir ve
duvara asılır başka örnekleri öğrencinin çizmesi istenir ve seçilen bir kaç tanesi sınıfta
sergilenir.Konu ile ilgili birkaç animasyon elektronik ortamda sınıfta öğrencilere sunulur.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME: Öğrencilerin konuyu kavrayıp kavramadıklarını
anlayabilmek için karbonun yaptığı bağ çeşitlerinin, karbonun kendisi dışında hangi atomlarla
bağ yaptığının ve karbon iskeleti ile moleküllerin fiziksel ve kimyasal özellikleri arasındaki
ilişkinin öğrenciye sorulması.
KAVRAM TERĐM VE ĐŞARETLER
Karbon.karbon iskeleti.tekli bağ.çoklu bağ

KARBONLU BĐLEŞĐKLER
KONULAR:
l)Karbonun bağ yapma özelliği
2)Hidrokarbonlar
-Sınıflandınlması
-Alkanlar,Alkenler ve Alkinler
3)Aromatik bileşikler
SÜRE:
Karbonun bağ yapma özelliği ve bağ çeşitleri -2 saat
Hidrokarbonları tanıyabilme -2 saat .
Alkanlann yapısını ve özelliklerini kavrayabilme -2 saat .
Alkenlerin yapısını ve özelliklerini kavrayabilme -2 saat .
Alkinlerin yapısını ve özelliklerini kavrayabilme -2 saat .
Aromatik bileşikleri tanıyabilme -2 saat .
Đzomeri kavramınının öğretilmesi -2 saat .
Ek uygulamalar,deney yapma ve problem çözme -2 saat
Toplam olarak bu konunun anlatılması için 16 ders saati uygun görüldü.
ÖNEMĐ VE DĐĞER BÖLÜMLERLE ĐLĐŞKĐSĐ:
9.sınıfta bir kısmı görülen ve sarmal yapı itibarı ile lO.sınıfta da organik kimyanın iyi bir
şekilde öğrenilmesi gerekir.Günlük yaşama kullandığımız her şey organik kökenlidir.Hatta
insanın vücudu bile organik sayılabilir. Organik kimya yediğimiz besinlerde,giysilerimizde,
Kullandığımız birtakım malzemelerde,ev eşyalarında ve ilaçlarda karşımıza çıkmaktadır.
Bunun yanı sıra ısınmak için kullanılan doğal gaz ve kömür de organiktir.Yine önemli bir
organik madde petroldür. Organik bileşiklerin kullanım alanları ve eldeleri de sınırsızdır.
Bunun için organik kimyada en azından temel bilgiler öğrenciye iyi kavratılmalıdır.
AMAÇ:
Bu konu başlığı altında öğrenciye organik kimyayı zevkli bir şekilde anlatmaktır.Çünkü
organik kimya oldukça ağır bir derstir bundan dolayı dersin sıkıcılıktan kurtarılarak
öğretilmelisi gerekir.

ÖĞRENCĐDE BULUNMASI GEREKEN ÖN BĐLGĐLER/HAZIR BULUNUŞLUK:
Günlük yaşamda kullanılan maddelerin(yiyecek,giyecek,temizlik vb...) hangilerinin organik
olduğu, Basit bazı bilgiler örneğin hidrokarbonların neler oldukları veya isimleri,
Öğrenci 9.sınıfta konuya giriş yaptığı için karbon atomunun özellikleri ve yaptığı bağ çeşitlerini
önceden bilmelidir.Bunun için dersin başlangıcında bazı sorular sorularak bunlar kontrol
edilir.

HEDEF VE DAVRANIŞLAR
Hedefler:
Karbonun bağ yapma özelliği ve bağ çeşitlerinin öğretilmesi
Hidrokarbonların özelliklerinin ve çeşitlerinin kavratılması
Alkanlann yapısının ve özelliklerinin kavratılması
Alkenlerin yapısının ve özelliklerinin kavratılması
Alkinlerin yapısının ve özelliklerinin kavratılması
Aromatik bileşiklerin yapısının ve özelliklerinin kavratılması
Alkanlar ve alkenlerde izomeri kavramının örneklerle öğretilmesi

Davranışlar:
Organik ve anorganik maddeler arasındaki farkı gösterir
Hidrokarbonların sınıflandınlması ve özelliklerini kavratır
Alkan, alken ve alkinlerin özelliklerini,eldelerini ve ismlerini öğretir
Aromatik bileşiklere örnek vererek açıklar
Alkan ve alkenlerin izomerlerini örneklerle açıklar
Biz konuya başlamadan önce bir hikaye ile öğrencinin dikkatini çekmeye çalıştık.
ÇILGIN BARIN YENĐ ĐŞÇĐLERĐ
Đki karbonla altı hidrojen işten dönmüş,yorgunluk sohbetine dalmışlardı.Yaşlı karbon içini
çekti:
"Etan olduk da ne oldu sanki?Metanın yanında yanıp gidiyoruz üç otuz paraya.Iş mi yani,bu
paraya öylesine yanmak.. ."Sonra da en kenardaki genç hidrojene bağırdı:
"Senin gibi yakışıklı olsam gider yukarı mahalleden oksijene asılırdım.Bir getirebilsen onu
buralara etanol olurduk,sonrada işin en alasını bulurduk.Kazanlarda yanacağımıza yakardık
tüm insanların gönüllerindeki ateşleri..."
Bıçkın hidrojen büyük sözü dinledi.Yukarı mahallenin azıcık hafif meşrep,biraz tombul güzeli
oksijeni ayarlayıp getirdi aşağıya.Hepsi birden alkolleşiverdiler... Sonrada patrona haber bile
vermeden işten ayrılıp doğru koştular boğaz kıyısına neşeli bir iş bulmaya kendilerine.En son
onları Çılgın Bar'da çalışırken görmüşler.
ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKĐNLĐKLERĐ/ĐŞLENĐŞ:
1) Bu konu başlığı altında geçen tüm konulan bir kavram haritasında birleştirerek öğrenciye
ilk başta verildi.Bu kavram haritası bir ormana benzetildi ve alt başlıklar ağaçlarla
gösterildi.Her bir alt kavrama doğru ağaçlar küçüldü ve gerekli oklarla sınıflandırıldı.Böylece
öğrenci derse başlamadan önce hangi konulan öğreneceğini görmüş oldu.(Ek-1 'de bu kavram
haritası verilmiştir.)
2) Organik kimya denildiği zaman karbon atomu ve yaptığı bağlar akla geldiğinden karbon
atomunun bağ yapma özelliği ve bağ çeşitleri bir karton üzerinde gösterildi.Burada karbon
atomunun yapmış olduğu bağ çeşitlerinden tekli bağ,çift bağ ve üçlü bağlar gösterildi.Örnek
olarak da etan eten ve etin seçilerek konunun daha iyi kavranması sağlandı. Ayrıca bunların
yanı sıra karbon atomunun yaptığı hibritleşme türleri de gösterildi.(Ek-2'de verilmiştir.)
3) Diğer bir önemli bilgi de organik ve anorganik maddeler arasındaki farktır. Organik
maddenin yandığı zaman Karbondioksit açığa çıkardığı,anorganik maddenin ise kül bıraktığı
farkı yine bir karton üzerinde gösterilmeye çalışıldı.Burada kül gri renkte gösterilerek
öğrencinin kafasında daha iyi kalması sağlandı.(Ek-3'de verilmiştir.)

4)Hidrokarbonların genel özellikleri, formülleri ve isimleri büyük bir kartona yazılarak
gösterildi.Örnek olarak da oyun hamurlan kullanılarak yapılan bazı bileşikler gösterildi.Her bir
atom farklı renkteki oyun hamurlan ile gösterilerek daha iyi anlaşılması sağlandı.Bunun
yanında alkan ve alkenlerde geometrik izomeri veya stereoizomeri örneklerle
anlatıldı.Bunlardan cis ve trans izomerleri yine oyun hamurlan ile stereoizomeri ise
eldivenlerle(enantiyomer)gösterildi.Eldivenlerin üst üste konuldu zaman çakışmadığı ve biri
diğerinin ayna görüntüsü olduğu ve bunların optikçe aktif oldukları anlatıldı.(Ek-4'de
verilmiştir)
5)Aromatik bileşiklerin en önemli temsilcisi olan benzen anlatılırken de yapısının nasıl ortaya
çıktığı bir hikaye ile ilginç hale getirildi.

"Benzenin 6 karbon ve 6 hidrojenden oluştuğu bilinmekteydi,ancak bu karbon ve
hidrojenlerin ne şekilde dizildiği bilinmiyordu .Kekule bir gün kitap yazarken uyuya
kalır.Rüyasında kuyruklan ağızlarında yılanların döndüğünü görür ve aniden uyanır.Raslantı
sonucu Kekule'nin aklına gelen uyruğu ağzında yılan şekli,Kekulede karbon zincirlerinin
çevrim oluşturmak üzere kapanabileceği düşüncesini uyandırmıştı.Bundan sonra kimyacılar
benzenin şeklini yukarıdaki soldaki şekildeki gibi göstermeye başladılar.
6) Organik kimya aynı zamanda günlük yaşam kimyası da olduğundan gülük hayatta sık
kullanılan bazı maddeler gösterilmeye çalışıldı.Bunlardan plastikler,yapıştırıcılar,besin
maddeleri,naylon vb.. ..gösterildi.Kanserojen ve zararlı bazı organik maddeler de
gösterildi.DDT,pestisitler,heksaflorobenzen9kloroflorohidrokarbonlar5boya maddeleri ve
spreylerin zararları anlatıldı.
DENEY:Konumuz içerisinde geçmemesine rağmen öğrencilerin dikkatini çekebileceği
açısından parfüm yapmayı seçtik.Bunun için su buharı damıtma cihazına benzeyen bir
düzeneğin maketini yaptık.Portakalın içinde bulunan oktilasetatın damıtılmasıyla koku
maddesinin sentezlendiği anlatıldı.(Ek-5'de şekli verilmektedir.)

ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME:
1) Ölçme ve değerlendirme için ilk olarak bulmaca hazırladık.Bir kelime avında rastgele
bulunan harflerden bazı organik maddelerin isimleri bulunmaktadır.Öğrenciden bu isimleri
bulması istenir ve arta kalan harflerden de yine bir organik madde isminin çıktığını
görür.(Ek-6'da verilmektedir.)
2) Öğrencilere küçük bir anket hazırlandı ve bununla kendilerini ölçmesi istendi.Bu
ankette "evet veya henüz değil"gibi katılım dereceleri bulunmaktadır

KENDĐMĐ DEĞELENDĐRĐYORUM
Evet

Henüz değil

Alkan bileşiklerini gördüğüm zaman tanıyabiliyorum.
Alkan ve alkinleri 1 OC'lu bileşiklere kadar sayabiliyorum.
Đzomer kavramı aklımda çağrışımlar yapıyor.Bazı bileşikleri
Farklı izomerlerini tanıyabiliyorum.
Halkalı bileşiklerin yapısını ve adlandırılmasını biliyorum
Hangi maddelerin kanserojen etki gösterdiği konusunda bilgi sahibiyim.

3)
Öğrencilere çeşitli sorulardan oluşan bir test sınıfta yaptırılabilir veya ev ödevi olarak
da verilebilir.Burada adlandırma,özellikleri ve probleme dayalı sorular yer almaktadır.

TEST
1)
-CH3
2 CH3-CH-Br +2Na tepkimesi aşağıdakilerden hangisi ile elde edilir?
2,3- dimetilbutan
3,3-dimetilheptan
n-heksan
2,3-dimetilpentan
n-butan
2)

-CH3
Aşağıdakilerden hangisi CH3-CH2-CH2-CH-CH3 ismidir?

4-metilpentan
4-etilheksan
4-metilheptan
3-etilbutan
4-metılpenten
3) Kütlece %20 saflıkta 160 gram CaC2'den kaç gram asetilen elde edilir? ( Ca
:40,C:12,O:16)
A) 104 B)80 C)52 D) 26 E) 13

4) Basit sorular içeren başka bir ölçme ve değerlendirme uygulaması daha yapıldı.Bu
uygulamada hem eğlenceyi hem de rekabeti arttırabileceği düşünerekten ödüllendirme
yöntemi kullanıldı.Öğrencilere boşluk doldurma tarzında sorular soruldu,bildiği takdirde şeker
çikolata gibi hediyeler verildi.Balon etrafına tutunmuş renkli kutulara numaralar verilerek
içlerine hediyeler konuldu.

5) Bir başka oyunda ise kartondan büyük bir çanta hazırlandı üzerine ise başka bir zarf
konuldu.Öğrencilere yine konu ile ilgili sorular soruldu,bildikleri sorular büyük çantaya
bilemedikleri ise zarfa kondu .Öğretmen bunları kontrol ederek anlaşılmayan konulan tekrar
ederek konunun pekişmesi sağlandı.(Ek-6'da verilmektedir.)

* Tüm bu uygulamalar yapıldıktan sonra öğrencilere bütün konuların özetini içeren bir
çalışma kağıdı hazırlandı.Burada alkan ve aklenlerin genel özellikleri,reaksiyonları gibi
bilgiler bulunmaktadır.

ÖZET BĐLGĐ
Elde edilenler

ALKANLAR(CnH2n+2)
1)Wurtz sentezi 2R-X+2Na ile alkanlar
2)Grignard bileşiklerinde R-MgX+H20
Đle alkanlar
3) Doymamış hidrokarbonlardan
CnH2n+2H2 i reaksiyonuna göre alkanlar
4) Organik asit tuzlarından
R-COONa+NaOH'dan alkanlar-

Genel özellikleri

-Yanarlar
-Yer değiştirme tepkimesi verirler

-Alkanlarda dallanma arttıkça
Kaynama noktası düşer.
Suda çözünmezler.KMn04,
H2S04,HCI,NH3,NaOH adi Sıcaklıkta
alkanlara etki etmezler.
-Karbon atomları sp3 hibritleşmesi
Yaparlar.

ALKENLER(CnH2n)
1)Alkil halojenürlerden RBr+KOH

-Çift bağ bulunduran C'lar sp2
hibritleşmesi yaparlar.
-Katılma tepkimesi verirler.

2)Mono alkollerden su çekilir.
3) Alkanlardan 1 mol hidrojen çıkarılır.

-Yanma tepkimesi verirler.
-Polimerleşirler. -Yükseltgenme
tepkimesi verirler.
-KMn04 ile tanıma tepkimesi
verirler

Ek1

Ek 3

