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DEĞERLENDĐRME
ÇALIŞMA

Hazırlayan:ÖZGE TÜRKER
HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ

YAPRAĞI

KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI
ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME
MADDELERĐN AYRILMASI
1)Maddeler fiziksel hallerine göre_____,______,_____ olarak üçe ayrılır. Madde iki alt
ana başlıkta incelenir. Bunlardan biri saf maddeler ikincisi karışımlardır.Saf maddeler
elementler ve bileşiklerdir.Karışımlar ise ikiye ayrılırlar.Bunlar__________karışımlar
ve ___________karışımlardır.

? Hava saf madde mi karışım mıdır ?
2) Özellikler her yerinde aynı olan karışımlara homojen karışım denir. Homojen
karışımlara aynı zamanda __________denir. Özellikleri her yerinde aynı olmayan
karışımlara ise heterojen karışımlar denir. Heterojen karışımlar bileşenlerin türüne
göre____________ , _____________ ve____________ olmak üzere üçe ayrılır.

?Tablodaki bileşiklerin heterojen mi homojen mi olduklarını işaretleyiniz.
Karışımlar
Homojen
karışım
Heterojen

Ayran

Tuzlu su

Benzinli su

Etil alkol-su

karışım
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Uygun yöntem bulunursa karışımlar bileşenlerine çok kolay ayrılır.
3) Karışımları bileşenlerine ayırırken bileşenlerin elektriklenme, mıknatıslanma,
çözünürlük, öz kütle, erime ve kaynama noktalarındaki farklılık gibi ______________
özelliklerinden yararlanırız.

?Saat camı üzerine spatülle bir miktar demir tozu ve
kükürt tozu koyup bir çubukla karıştırdıktan sonra
mıknası yaklaştırırsak ne olur?
4) Homojen sıvı- sıvı karışımları basit bir damıtma düzeneği ile büyük ölçüde
bileşenlerine ayıramayız. Örneğin etil alkol-su karışımını basit damıtma ile bileşenlerine
ayırırsak ,etil alkolün kaynama noktası olan 78C’ta etil alkol ile birlikte bir miktar su
da buharlaşır.Elde elden destilat yine etil alkol su karışımıdır.Bu tür sıvı karışımların
bileşenlerine daha saf olarak ayırmak için ___________________ yöntemi kullanılır.

5)Bazı maddeler katı halden doğudan gaz haline geçer.Bu olaya ______________
denir.Örneğin kuru buz da denilen katı karbondioksit 1 atm basınçta -78C’ta sıvı hale
geçmeden gaz haline geçer.
?Karışım halinde buluna demir tozu, naftalin, şeker ve tuzu birbirinden ayırmak için
sırasıyla aşağıdaki hangi işlemleri uygularız? Sıralayınız.

SÜZME

MIKNATISLAMA

?

NaCl ile naftalini nasıl ayırabiliriz?
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6)Bazı saf maddeleri,elektrik enerjisi ile kendisini oluşturan maddelere
ayrıştırabiliriz.Maddeleri elektrik enerjisi ile ayrıştırma işlemine ____________
denir.Bu yöntemle suyu bileşenlerine ayrıştırabiliriz.

7)Karışımı oluşturan maddeler her oranda karışır ve kendi özelliklerini kaybetmezler.
Karışımın kaynama noktası,erime noktası gibi fiziksel özellikleri,karışımı oluşturan
maddelerin birleşme oranlarına göre değişir.Karışımlar_____________ yöntemlerle
bileşenlerine ayrılır.Belirli bir formülleri _________.

8)Bileşiği oluşturan maddeler belirli oranlarda birleşirler.Bileşiğin özellikleri kendisini
oluşturan saf maddelerin özelliğine benzemez.Bileşiklerin erime noktası ve kaynama
noktası gibi özellikleri sabittir.Bileşikler_____________ yöntemlerle bileşenlerine
ayrışır.Belirli bir formülleri_________.

AYR
KRĐS

-3HETEROJEN
KARIŞIMLAR

……………………

…………………..

…………………..

9) Yukarıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz.
10)Aşağıda verilen karışımları uygun ayırma yöntemleriyle eşleştiriniz.
KARIŞIM

AYIRMA YÖNTEMĐ

Su zeytinyağı

Ayrımsal damıtma

Kum demir tozu

Özkütle farkı

Yemek tuzu su

Suda çözme,süzme ve buharlaştırma

Etil alkol su

Mıknatıs ile ayırma

Şeker naftalin

Basit ayırma

11) Boşluğa cevabını yazınız.
Đyot ile NaCl
karışımını nasıl
ayırabiliriz?
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ÇÖZÜMLÜ
ÇALIŞMA

Hazırlayan:ÖZGE TÜRKER
HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ

YAPRAĞI

KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI
ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME
MADDELERĐN AYRILMASI
1)Maddeler fiziksel hallerine göre katı, sıvı,gaz olarak üçe ayrılır. Madde iki alt ana
başlıkta incelenir. Bunlardan biri saf maddeler ikincisi karışımlardır.Saf maddeler
elementler ve bileşiklerdir.Karışımlar ise ikiye ayrılırlar.Bunlar homojen karışımlar ve
heterojen karışımlardır.

Hava karışımdır
2) Özellikler her yerinde aynı olan karışımlara homojen karışım denir. Homojen
karışımlara aynı zamanda çözelti denir. Özellikleri her yerinde aynı olmayan
karışımlara ise heterojen karışımlar denir. Heterojen karışımlar bileşenlerin türüne
göre süspansiyon , emülsiyon ve aeresol olmak üzere üçe ayrılır.

?Tablodaki bileşiklerin heterojen mi homojen mi olduklarını işaretleyiniz.
Karışımlar

Ayran

Tuzlu su

Benzinli su

Etil alkol-su

Homojen
karışım
Heterojen
karışım

+

+
+

+
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Uygun yöntem bulunursa karışımlar bileşenlerine çok kolay ayrılır.
3) Karışımları bileşenlerine ayırırken bileşenlerin elektriklenme, mıknatıslanma,
çözünürlük, öz kütle, erime ve kaynama noktalarındaki farklılık gibi fiziksel
özelliklerinden yararlanırız.

Saat camı üzerine spatülle bir miktar demir tozu ve
kükürt tozu koyup bir çubukla karıştırdıktan sonra
mıknası yaklaştırırsak demir tozu çekilir.
4) Homojen sıvı- sıvı karışımları basit bir damıtma düzeneği ile büyük ölçüde
bileşenlerine ayıramayız. Örneğin etil alkol-su karışımını basit damıtma ile bileşenlerine
ayırırsak ,etil alkolün kaynama noktası olan 78C’ta etil alkol ile birlikte bir miktar su
da buharlaşır.Elde elden destilat yine etil alkol su karışımıdır.Bu tür sıvı karışımların
bileşenlerine daha saf olarak ayırmak için ayrımsal damıtma yöntemi kullanılır.

5)Bazı maddeler katı halden doğudan gaz haline geçer.Bu olaya süblimleşme
denir.Örneğin kuru buz da denilen katı karbondioksit 1 atm basınçta -78C’ta sıvı hale
geçmeden gaz haline geçer.

?Karışım halinde buluna demir tozu, naftalin, şeker ve tuzu birbirinden ayırmak için
sırasıyla aşağıdaki işlemlerden sırasıyla mıknatıslama, suda çözme, süzme ve ayrımsal
kristallenmeyi uygularız.
SÜZME

MIKNATISLAMA

NaCl ile naftalini çözünürlük farkıyla ayırırız.
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6)Bazı saf maddeleri,elektrik enerjisi ile kendisini oluşturan maddelere
ayrıştırabiliriz.Maddeleri elektrik enerjisi ile ayrıştırma işlemine elektroliz denir.Bu
yöntemle suyu bileşenlerine ayrıştırabiliriz.
7)Karışımı oluşturan maddeler her oranda karışır ve kendi özelliklerini kaybetmezler.
Karışımın kaynama noktası,erime noktası gibi fiziksel özellikleri,karışımı oluşturan
maddelerin birleşme oranlarına göre değişir.Karışımlar fiziksel yöntemlerle
bileşenlerine ayrılır.Belirli bir formülleri yoktur.

AYR
KRĐS

8)Bileşiği oluşturan maddeler belirli oranlarda birleşirler.Bileşiğin özellikleri kendisini
oluşturan saf maddelerin özelliğine benzemez.Bileşiklerin erime noktası ve kaynama
noktası gibi özellikleri sabittir.Bileşikler kimyasal yöntemlerle bileşenlerine
ayrışır.Belirli bir formülleri vardır.

-3HETEROJEN
KARIŞIMLAR

…süspansiyon……
…………………..

……emülsiyon……
………………..

……aeresol………
…………..

9) Yukarıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz.
10)Aşağıda verilen karışımları uygun ayırma yöntemleriyle eşleştiriniz.
KARIŞIM

AYIRMA YÖNTEMĐ

Su zeytinyağı

Ayrımsal damıtma

Kum demir tozu

Özkütle farkı

Yemek tuzu su

Suda çözme,süzme ve buharlaştırma

Etil alkol su

Mıknatıs ile ayırma

Şeker naftalin

Basit ayırma

11) Boşluğa cevabını yazınız

Đyot ile
NaCl i
birbirinden
nasıl
ayırırız?

Đyot
süblimleşir.Fakat
NaCl
süblimleşmez bu
şekilde ayrılırlar
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HAZIRLAYAN:ÖZGE TÜRKER

KONU
ANLATIMLI
ÇALIŞMA
YAPRAĞI

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ
KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI
KONU: MADDELERĐN AYRILMASI
Maddeler fiziksel hallerine göre katı, sıvı, gaz olmak üzere
üç gruba ayrılır.
Madde ikiye ayrılır saf maddeler ve karışımlar olmak üzere, saf maddeler
elementler ve bileşikler olmak üzere ikiye, karışımlar ise heterojen
karışımlar ve homojen karışımlar olmak üzere ikiye ayrılır.

a)Homojen Karışımlar: Özellikleri her yerinde aynı olan karışımlara denir.
Ör: Tuzlu su, şekerli su, etil alkol su, gazoz, hava homojen karışımlardır.

b)Heterojen Karşımlar: Özellikleri her yerinde aynı olmayan
karışımlardır.Ör: Ayran, zeytinyağı-su, benzin-su heterojen karışımlardır.
Heterojen karışımlar üçe ayrılır:
-1Süspansiyon: Bir katının sıvı içinde dağılmasıyla oluşan heterojen
karışımlardır.Ör: Tebeşir tozu-su, ayran

Emülsiyon: Çözünmeyen iki sıvının, birbiri içinde dağılmasıyla oluşan
heterojen karışımdır.Ör:Zeytinyağı-su, benzin-su

Aerosol: Bir sıvının veya bir katının gaz içinde dağılmasıyla oluşan
heterojen karışımdır.Bir katının gazda dağılmasına duman,sıvının gazda
dağılmasına sis örnek verilebilir.

-2KARIŞIMLARIN AYRILMASI
a)Elektriklenme ile Ayrılma
Plastik bir tarakla taranan saç elektriklenir.Yün kazakları çıkarırken
çıtırtı sesleri ve kıvılcımları oluşur.Bu tür olaylar sürtünme ile elektrik
yükü kazanmasından kaynaklanır.Maddelerin bu özelliklerinin farklı
olmasından yaralanarak ayırabiliriz.Ör:Tuz karabiber karışımında
karabiberler ebonit ya da plastik çubuk tarafından çekilir.

b)Mıknatısla Ayırma
Bazı maddeler mıknatıs tarafından çekilirken bazıları
çekilmez.Demir,kobalt,nikel gibi maddeler mıknatıs tarafından
çekilebilir.Fakat çinko, alüminyum,şeker, kükürt gibi maddeler
etkilenmez.Bu özelliklerinin farklı olmasından dolayı da ayrılabilir.
Ör: Kükürt demir karışımını mıknatısla ayırabiliriz.

c)Öz Kütle farkı ile ayırma

Öz kütle maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Bu özellikten yararlanarak
karışımları bileşenlerine ayırabiliriz.Örneğin, buğday ile samanı havaya
savurduğumuzda rüzgar öz kütlesi küçük olan samanı sürükler.Böylece
buğday samandan ayrılmış olur.Öz kütle farkı ile ayırma yöntemi, suda
çözünmeyen katı maddelerden oluşan karışımların ayrılmasında
kullanılabileceği gibi, birbiri içinde çözünmeyen sıvı maddelerin
ayrılmasında da kullanılabilir. ÖR:Zeytinyağı-su karışımı ayırma hunisiyle
özkütle farkından yararlanılarak ayrılır.
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d)Süzme ile Ayırma
Katının sıvı içinde dağılmasıyla oluşan heterojen karışımları, bileşenlerine
ayırmak için kullanılır.Süzgeç kağıdı kullanılarak yapılır.Süzme gerek
günlük yaşantımızda örneğin çay, makarna süzerken gerekse endüstride
çok önemlidir.Bu yöntemle suyu çamurundan ayırabiliriz naftalini sudan
ayırabiliriz.

e)Çözünürlük Farkı ile Ayırma
Bazı maddeleri farklı çözücülerdeki çözünmelerine göre ayırabiliriz.Örnek
olarak naftalin ve tuzu verebiliriz.Naftalin suda çözünmezken tuz çözünür.

***Kaynama noktası farkından yararlanarak homojen katı sıvı karışımları
ve homojen sıvı sıvı karışımları birbirinden ayırabiliriz.Homojen katı sıvı
karışımları ayırabilmek için damıtma balonundaki sıvı buharlaştırılır ve
soğutucudan geçerken ani yoğunlaştırılır toplama kabına toplanır.bu sıvıya
destilat denir.Damıtma balonunda katı bileşen kalır.Đşte bu şekildeki
ayırma yöntemine damıtma denir.

-4***Homojen sıvı sıvı karışımlar ise ayrımsal damıtma yöntemiyle
ayrılır.Ör:Alkol su

***Bazı maddeler katı halden doğru sıvı hale geçer buna süblimleşme
denir.Süblimleşmeye en iyi örnek kuru buz ve iyottur. Đyot ile tuz
süblimleşmeden yaralanılarak da ayırtedilebilir.

Karışımların özellikleri

Bileşiklerin Özellikleri

Her oranda karışırlar

Belirli oranda karışırlar

Karışımı oluşturan maddeler kendi
özelliklerini kaybetmezler.

Bileşiği oluşturan maddeler kendi
özelliklerini kaybederler.

Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine
ayrılır.

Kimyasal yöntemlerle bileşenlerine
ayrılır.

Belirli formülleri yoktur.

Belirli formülleri vardır.

Erime noktası kaynama noktası gibi Kaynama,erime noktaları sabittir.
özellikleri karışımın bileşenlerinin
oranına göre değişir.
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