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KĐMYASAL REAKSĐYONLARA GĐRĐŞ

-Değişmeler ve Tepkime Türleri-

Yeryüzünde bulunan tüm maddeler değişim ve etkileşim içerisinde bulunur. Maddelerdeki
değişim ve etkileşim de 2 şekilde gerçekleşir.
Fiziksel değişim, maddelerin yapısı değişmeden sadece hal, biçim, şekil, dış görünüşünde
meydana gelen değişimlere verilen isimdir. Fiziksel değişmeler sonucunda yeni maddeler
oluşmaz. Yalnızca maddenin renk, şekil, büyüklük gibi özellikleri değişir. Diğer bir ifadeyle

fiziksel değişim sonucunda maddenin kimliği değişmez.
Kağıdın yırtılması, kalemin kırılması, suyun buza dönüşmesi, çözünme olayı gibi değişiklikler
fiziksel değişime örnektir. Fiziksel değişimin geri dönüşümü vardır. Tüm hal değişimleri
fizikseldir.
Kimyasal değişim,maddenin iç yapısının değişikliğe uğrayarak yeni maddeye dönüşmesine
kimyasal değişiklik denir. Yanma, paslanma, ekşime, mayalanma, çürüme ve elektroliz gibi

olaylar kimyasal değişikliklerdir
Mumun yanması,solunum ve fotosentez olayları ,sütten yoğurt yapılması gibi değişiklikler
kimyasal değişime örnektir.Kimyasal değişim sonucu maddeleri eski haline döndürmek ya
çok zor yada imkansızdır.
Maddenin kimyasal özelliklerinde meydana gelen değişmeler sonucunda yeni özellikte
maddeler oluşur. Kimyasal özelliklerdeki değişmelere kimyasal olay veya
kimyasal tepkime adı verilir.Kimyasal reaksiyonlar reaksiyon denklemleriyle gösterilirler.

Kimyasal Tepkimelerde Değişmeyen Özellikler :
•
•
•

Toplam kütle
Atom türü ve cinsi
Toplam elektriksel yük miktarı

Kimyasal Tepkimelerde Değişebilen Özellikler :
•
•
•
•
•
•

Atomların elektron düzenleri ve sayıları..
Toplam potansiyel enerji
Toplam mol sayısı
Toplam molekül sayısı
Toplam hacim
Renk,koku,tat gibi fiziksel özellikler

Kimyasal Tepkime Türleri:
Kimyasal tepkimeler gerçekleşirken bazı maddeler arasında bağlar koparken, bazı maddeler
arasında yeni bağlar oluşur:

1. Sentez (Birleşme) Tepkimeleri :
Element ya da bileşiklerin birleşmesiyle yeni bir madde oluşumuna sentez (birleşme)
tepkimesi adı verilir.
Örnek; karbon dioksit ve suyun oluşumu:
CO2
C + O2
2 H2 + O2
2 H2O
2. Analiz (Ayrışma) Tepkimeleri:
Bir bileşik kendini oluşturan daha basit maddelere ayrışıyorsa, buna analiz (ayrışma)
tepkimesi adı verilir.
Örnek; suyun ve potasyum kloratın (KClO3) ayrışması:
2 H2 + O2
2 H2 O
KClO3
KCl + 3/2O2

3. Yer Değiştirme Tepkimeleri:
Bir element ve bir bileşik arasında ya da iki farklı bileşik arasında oluşan tepkimelerde,
atomlar birbiriyle yer değiştirip yeni bileşikler oluşturabilir. Bu tip tepkimelere yer değiştirme

tepkimesi adı verilir.
Örneğin magnezyum ile çinko oksit tepkimeye girdiğinde magnezyum oksit ve çinko oluşur.
MgO + Zn
Mg + ZnO
Tepkime denkleminde de görüldüğü gibi elementler yer değiştirerek yeni bileşikler oluşturur.
4.Asit Baz Tepkimeleri :
Asit ve baz tepkimeleri sonucunda ürün olarak tuz ve su oluşur.Bu tepkimeye nötürleşme
tepkimesi de denir.Yani asit ve bazlar bu nötrleşme tepkimeleri sonucunda özelliklerini
kaybedip farklı özellikte yeni maddeler oluştururlar.(tuz ve su).Bu tür tepkimeler sulu
çözeltileri halinde gerçekleşir.
HCl + KOH ====> KCl + H2O
5.Yanma Tepkimeleri :
Bir maddenin oksijen ile tepkimesine yanma(oksitlenme) denir.Yapısında karbon ve hidrojen
bulunduran organik maddeler(hidrokarbonlar) ve yapısında karbon, hidrojen ve oksijen
bulunduran organik maddeler yandıklarında karbondioksit ve su oluşur.
C + O2

→ CO2 + ısı

(tam yanma)

Bir yanma olayının gerçekleşmesi için;
1- Yanıcı

madde olmalı
2- Yakıcı madde ( oksijen ) olmalı
ancak yeterli değil;
3- Yanıcı maddenin tutuşma sıcaklığına kadar ısıtılmış olması gerekir.
Bu üç şart sağlanmazsa yanma olayı gerçekleşmez.

Öğrenme Alanı : Kimyasal Reaksiyonlar
Alt Öğrenme Alanı : Değişmeler ve Tepkime Türleri
Beceriler : Hatırlamak,Tanımlamak,Đlişkilendirmek

1. Aşağıdaki cümlelerin boşluklarını uygun kelimelerle doldurunuz.

1.Maddenin kimyasal yapısı değişmeden gözlenebilen ve ölçülebilen maddenin dış
yapısıyla ilgili özelliklerine …………… denir.
2.Suyun elektrolizi bir ….…….... değişmedir.
3.Bir kimyasal tepkimede toplam…..……… değişmez.
4………..… tepkimelerinde bileşikler daha basit maddelere ayrışırlar.
5.Çevreye ısı vererek gerçekleşen tepkimeler ……………… tir.
6.Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinde ……………… alışverişi olur.
7.Kimyasal değişmelerde oluşan madde veya maddelere …….….…. denir.
8.Denkleştirilmiş bir kimyasal denklemde girenler ile ürünlerdeki ……..…… sayıları
eşittir.
9. ……….… tepkimeler dışardan ısı alarak gerçekleşir.
10.Đki elementin birleşerek oluşturduğu sentez tepkimelerinde, elementin atomları
arasında …………... oluşur.

2.Açık uçlu sorular
Aşağıdaki soruları cevaplandırınız
1.Nötürleşme tepkimelerinin genel özellikleri nelerdir?Açıklayınız.
2.Bir kimyasal tepkimede değişmeyen ve değişebilen özellikler nelerdir? Açıklayınız
3.Kimyasal tepkimeleri sınıflandırınız.
4.HCl(aq) + NaOH(aq)---------->NaCl +H2O
Yukarıdaki tepkime hangi tür bir tepkimedir? Nedenini açıklayınız.

5.Aşağıdaki resimlerde görülen olaylar için değişmelerin türlerini belirtiniz ve nedenlerini
açıklayınız.
Yumurtanın
pişirilmesi

Kibritin yanması

Demirin paslanması
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3.Bir kimyasal tepkimede toplam…..kütle…… değişmez.
4…..Analiz…. tepkimelerinde bileşikler daha basit maddelere ayrışırlar.
5.Çevreye ısı vererek gerçekleşen tepkimeler …...ekzotermik……… tir.
6.Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinde ………elektron……… alışverişi olur.
7.Kimyasal değişmelerde oluşan madde veya maddelere …..ürün….…. denir.
8.Denkleştirilmiş bir kimyasal denklemde girenler ile ürünlerdeki …..atom… sayıları
eşittir.
9. ….Endotermik… tepkimeler dışardan ısı alarak gerçekleşir.
10.Đki elementin birleşerek oluşturduğu sentez tepkimelerinde, elementin atomları
arasında …kimyasal bağ….. oluşur.

2.Açık uçlu sorular
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1.Nötürleşme tepkimelerinin genel özellikleri nelerdir?Açıklayınız.
Nötrleşme tepkimelerinin genel özelliği asitle bazın özelliklerini kaybedip tuz ve su
oluşturmasıdır.Nötrleşme tepkimelerinde oluşan tuz bir bileşik grubunun adıdır.Bu
tepkimeler sulu çözeltileri halinde gerçekleşir,yani ancak suda çözündüğünde iyonlarına
ayrılan bileşikler bu tür tepkimeleri verirler.

2.Bir kimyasal tepkimede değişmeyen ve değişebilen özellikler nelerdir? Açıklayınız
Bir kimyasal tepkimede fiziksel ve kimyasal özellikler değişirken atom sayısı ve toplam
kütle değişmez.Toplam molekül sayısı değişebilir.Ayrıca molekül formülü veya element
atomunun elektron sayısı da değişir.
3.Kimyasal tepkimeleri sınıflandırınız.
Ayrışma tepkimeleri,sentez tepkimeleri,yer değiştirme tepkimeleri,metallerin asit ve
bazlarla tepkimeleri,nötrleşme tepkimeleri,organik bileşiklerin yanma tepkimeleri,redoks
tepkimeleri ve çökelme tepkimeleridir.
4.HCl(aq) + NaOH(aq)---------->NaCl +H2O
Yukarıdaki tepkime hangi tür bir tepkimedir? Nedenini açıklayınız.
Bu bir nötrleşme tepkimesidir çünkü HCl yani kuvvetli asit, kuvvetli bir baz olan NaOH
ile tepkimeye girerek nötr tuz olan NaCl ü ve suyu meydana getirmişlerdir.

5.Aşağıdaki resimlerde görülen olaylar için değişmelerin türlerini belirtiniz ve nedenlerini
açıklayınız.
Yumurtanın
pişirilmesi

Kibritin yanması

Demirin paslanması

3 resimde de görülen değişme kimyasal değişmedir.Çünkü yumurtanın pişmesinde de,kibritin
yanmasında da,demirin paslanmasında da maddelerin iç yapılarında değişiklikler meydana
gelmiştir ve yeni maddeler oluşmuştur.Dolayısıyla burada kimyasal değişimden söz
edilir.Burada ayrıca maddenin dış görünümünde de değişiklikler meydana geldiği için fiziksel
özellikleri de değişmiştir.
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