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2 Fen Bilimleri 4. Ünite - Madde ve Endüstri

Bu Bölümde;

- Periy odik sistemde, grup ve periy otların nasıl oluşturulduğunu açıklayabileceksiniz.
- Elementleri periy odik tablo üzerinde metal, yarımetal ve a metal olarak
sınıflandırabileceksiniz.

1

Etkinlik

Cümleleri Tamamlayalım

*
**

Periyodik Sistem 3

2

Etkinlik

Doğru mu, Yanlış mı? Göster!

*
**

Aşağıda verilen ifadeleri “Doğru” ya da “Yanlış” olarak
değerlendiriniz. İfadeye ait göstergenin ibresini uygun
yönde çiziniz.
1

elementi 1A grubunda yer alan bir metaldir.

2

ve

elementleri aynı periyotta ve aynı gruptadır.

3

ve

elementleri benzer özellikler taşır.

4

ve

elementleri aynı gruptadır.

5

soy gazlar grubuna ait bir elementtir.

6

yarımetaller sınıfına ait bir elementtir.

7

grup numarası en büyük elementtir.

8

elementinin ait olduğu periyotta sadece iki element bulunur.

9

elementi helyumdur.

10

ve

aynı element sınıfındadır.
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Etkinlik

3

Çıkışını Seç

Aşağıda yer alan kutucuklardaki ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yönünde ilerlenerek çıkışlardan
birine ulaşılacaktır.

Soy gazlar ametaller sınıfına ait
özel bir gruptur.

Soy gazlar oda
sıcaklığında tek
atomlu gaz hâlde
bulunur.

D

Y
Periyodik tabloda D
metaller sayıca daha
az bulunur.
Y Yarımetallerin tümü D
oda sıcaklığında katı
D
Y
haldedir.

Y
Yarımetaller parlak
veya mat olabilirler.

D
Y

Buna göre doğru olan çıkış hangisidir?
........................................................

Metaller kırılgan
olduğundan
işlenemezler.

D
Y

Periyodik tablonun D
büyük bölümünü
ametaller oluşturur. Y

1.
Çıkış
2.
Çıkış
3.
Çıkış
4.
Çıkış
5.
Çıkış
6.
Çıkış
7.
Çıkış
8.
Çıkış

Aşağıda verilen ifadelerin sonundaki uygun
olmayan sözcüğün üzerini çiziniz.

>

Birinci çıkışa ulaşan bir öğrenci periyodik tabloda metallerin sayıca daha çok olduğunu
bilmektedir / bilmemektedir.

>

İkinci çıkışa ulaşan bir öğrenci soy gazların oda sıcaklığında tek atomlu hangi hâlde bulunduğunu
bilmektedir / bilmemektedir.

>

Üçüncü çıkışa ulaşan bir öğrenci yarımetallerin tümünün oda sıcaklığında hangi hâlde bulunduğunu
bilmektedir / bilmemektedir.

>

Dördüncü çıkışa ulaşan bir öğrenci yarımetallerin tümünün oda sıcaklığında hangi hâlde bulunduğunu
bilmektedir / bilmemektedir.

>

Beşinci çıkışa ulaşan bir öğrenci yarımetallerin parlak veya mat olup olamayacağını
bilmektedir / bilmemektedir.

>

Altıncı çıkışa ulaşan bir öğrenci metallerin işlenip işlenemeyeceğini
bilmektedir / bilmemektedir.

>

Yedinci çıkışa ulaşan bir öğrenci periyodik tablonun büyük bölümünü ametallerin oluşturup oluşturmadığını
bilmektedir / bilmemektedir.

>

Sekizinci çıkışa ulaşan bir öğrenci soy gazların hangi sınıfa ait özel bir grup olduğunu
bilmektedir / bilmemektedir.

Periyodik Sistem 5

Etkinlik

4

Haydi Eşleştir

Aşağıda bazı kısımları boyanmış periyodik tablolar ve numaralandırılmış özellikler verilmiştir. Bu
element sınıflarını düşünerek periyodik tablolar altındaki boş bırakılan yerlere uygun özellik
numaralarını yazınız.
No Özellik

...............................................

...............................................

...............................................
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1

Oda şartlarında gaz hâlde olabilir.

2

Tamamı oda şartlarında katı hâldedir.

3

Oda şartlarında sıvı hâlde bulunabilir.

4

Elektriği iyi iletir.

5

Parlak veya mat olabilir.

6

Tel ve levha hâline dönüştürülebilir.

7

Katı olanlar kırılgandır, dövülerek
işlenemez, esnek değildir.

8

Oda şartlarında katı ve sıvı hâlde olan
örnekleri vardır.

9

Erime-kaynama noktaları yüksektir.

10

Genellikle dayanıklı, ağır ve parlak
maddeler olarak tanımlanır. Işığı iyi
yansıtır.

11

Özellikle silisyum ve germanyum gibi
örnekleri elektronik devrelerde kullanılır.

12

Erime ve kaynama noktası genellikle
düşüktür. Oda şartlarında katı, sıvı veya
gaz olabilir.

13

Isıyı iyi iletir.

Etkinlik

5

Kendini Göster

Eda ile Efe periyodik tablodaki grupların
özelliklerini eğlenerek öğrenmek amacıyla bir küp oyunu tasarlar. Önce küpün açık hâlini hazırlayan Efe, yüzeyleri
1A sarı, 2A kırmızı, 3A mavi, 5A yeşil,
7A pembe ve 8A turuncu olacak şekilde boyar. Ardından Eda grup isimlerini
yüzeylere şekildeki gibi yazar ve katlayıp
yapıştırarak küpü oluşturur.

1A
2A 3A 8A 5A
7A

Oyun şu şekilde oynanır:
- Bir oyuncu küpü masaya atar.
- Diğer oyuncu küpün masaya temas eden yüzeyinde yazılı
olan gruba ait bir özellik söyler.
- Küpü atma sırası diğer oyuncuya geçer.

EDA

• Sadece metal ve yarımetal elementleri
içeren gruptur.
EFE

• Sadece metal ve ametal elementleri
içeren gruptur.
EDA

• Sadece metal elementleri içeren
gruptur.
EFE

• Sadece, oda sıcaklığında gaz olan
elementleri içeren gruptur.
EDA

• Oda şartlarında katı, sıvı ve gaz hâlde
bulunabilen elementleri içeren gruptur.
Beş atış sonunda söylenen özellikler yukarıdaki gibidir. Özellikleri dikkate alarak küplerin üst
yüzey renklerini yazınız.
Periyodik Sistem

7

Etkinlik

6

Elementleri Yerleştirelim

Aşağıda bazı özellikleri verilen X, Y, Z ve M elementlerini periyodik tabloya yerleştiriniz.
X ve M aynı periyottadır.

M elementi grubundaki tek yarı
metaldir.

Y ve Z aynı gruptadır.

Z bulunduğu periyotta en büyük
atom numarasına sahiptir.

Z ve M aynı periyottadır.

X ısı ve elektriği iyi iletir.

X bulunduğu grubun en küçük atom
numarasına sahiptir.

Y’nin atom numarası Z’den
küçüktür.

Etkinlik

7

Bilgini Ölç

Aynı periyotta bulunan K, L ve M elementleri ile ilgili olarak bazı bilgiler aşağıda verilmiştir.
I.

K elementi ısı ve elektriği iyi iletir.

II.

L elementi oda şartlarında gaz hâldedir.

III.

M elementi helyum elementi ile aynı gruptadır.

Buna göre bu elementler ile ilgili verilen ifadeleri “Doğru” ya da “Yanlış” olarak değerlendiriniz.
(................) Bu elementler arasında atom numarası en büyük olan K elementidir.
(................) L elementi 1A grubunda bulunan hidrojen olabilir.
(................) M elementinin atom numarası, L elementinden daha büyüktür.
(................) L elementi 2. periyot 8A grubunda olamaz.
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Etkinlik

8

Bilgini Ölç

Z
X

Y

T

L

X, Y, Z, T ve L elementlerinin periyodik tablodaki yerleri yukarıda gösterilmiştir.
Bu elementler ile ilgili olarak,
I.

Periyot numarasına göre sıralama T = L >X = Y > Z şeklinde olur.

II.

Atom numarasına göre sıralama L >Y > T > X > Z şeklinde olur.

III.

Bu elementlerden sadece X ve T elektriği iyi iletir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II.

Etkinlik

B) I ve III.

9

C) II ve III.

D) I, II ve III.

Bilgini Ölç

Aşağıdaki periyodik tabloda bazı elementler
,
,
ve
sembolleriyle verilmiştir. Bu
elementlerle ilgili verilen cümlelerde boş bırakılan alanlara uygun şekilleri çiziniz.

*

I.

...... ve ...... elementlerinin
katman sayıları eşittir.

II.

...... farklı bir element
sınıfına aittir.

III.

Atom numarası en büyük
olan element ......’dir.

**

Periyodik Sistem 9

Etkinlik

10

Seçim Sende

Şemaya ilişkin yönergeler:
• A bölümüne sadece metallere ait olan özellikler,
• B bölümüne hem metallere hem de ametallere ait olan özellikler,
• C bölümüne sadece ametallere ait olan özellikler,
• D bölümüne hem metal hem ametal hem de yarımetallere ait olan özellikler,
• E bölümüne hem ametallere hem de yarımetallere ait olan özellikler,
• F bölümüne sadece yarımetallere ait olan özellikler yazılacaktır.
Aşağıda element sınıflarına ait bazı özellikler verilmiştir:
l.

Oda sıcaklığında katı hâlde olanları vardır.

ll.

Oda sıcaklığında gaz hâlde olanları vardır.

lll.

Mat görünümlü olanlar vardır.

lV.

Elektriği ve ısıyı iyiMetal
iletir.

V.

Yarımetal
Oda koşullarında tamamı
katı hâldedir.

Vl.

A

A

B
D

Metal

B

C

D

E

F

F

Yarımetal
Oda koşullarında
sıvı
hâlde olanları vardır.
Ametal
Ametal

Metal

Verilen özelliklerin
numaralarını belirtilen yönergelere uygun olarak aşağıdaki
4 2 şemaya
6
Ametal
1
yerleştiriniz.
3

5

Yarımetal

Ametal

Metal

5

1
4

6

Ametal

Metal

4

6
1

3

2
3

2

5

Yarımetal

Yarımetal

Ametal

Metal

5

1
4

6
3

2
Yarımetal
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C
E

Etkinlik

11

Tabloyu Doldur

Fen Bilimleri dersinde Ahmet ve Mehmet aşağıda verilen periyodik tablo kesitini kullanarak oyun
oynuyor. Ahmet her seferinde farklı bir element ile ilgili ipucu veriyor. Mehmet ise bu ipuçları
doğrultusunda elementi tahmin edip periyodik tablodaki uygun yere yerleştiriyor.

1

2

H

He

Hidrojen

3

Li
Lityum

11

Na
Sodyum

Helyum

4

Be

5

B

Berilyum

12

Mg

6

C

Bor

13

Magnezyum

Al

Aliminyum

7

Karbon

14

Si

N

8

Nitrogen

15

Silisyum

P
Fosfor

O

9

Oksijen

16

S

F

10

Ne

Flor

17

Kükürt

Cl
Klor

Neon

18

Ar
Argon

Ahmet’in elementlerle ilgili verdiği ipuçları aşağıdaki gibidir:
X elementi son katmanında 2 elektron bulunmasına rağmen 2A grubunda değildir.
Y elementi 1A grubunda olmasına rağmen bir metal değildir.
Z elementi 3A grubunda yer alan bir yarımetaldir.
T, oda koşullarında tek atomlu gaz hâlde bulunan 2. periyot elementidir.
V elementinin elektrik iletkenliği metallerden daha az, ametallerden daha fazladır.
Aşağıdaki tabloyu Mehmet’in elementleri yerleştirdiği gibi doldurunuz.

Periyodik Sistem 11

Etkinlik

12

Numaraları Yerleştir

Hazırladıkları projelerde kullanılmak üzere Ali, Ece ve Merve aşağıda özellikleri verilen elementleri
periyodik tabloda aramaktadır.
Ali’nin Kullanabileceği
Element Özellikleri
• Tel ve levha hâline
dönüştürülebilmeli.
• Erime sıcaklığı yüksek olmalı.
• Isıya dayanıklı olmalı.
• Oda şartlarında katı olmalı.

Ece’nin Kullanabileceği
Element Özellikleri
• Oda şartlarında katı olmalı.
• Şekil verilebilmeli.
• Cam yapımında
kullanılabilmeli.

Can’ın Kullanabileceği
Element Özellikleri
• Oda şartlarında gaz halde
olmalı.
• Tek atomlu yapıda bulunmalı.
• Bileşik oluşturmamalı.

• Hem metallere hem ametallere
benzemeli.

1
3

2
4

5

11 12

6

7

8

9 10

13 14 15 16 17 18

*

Verilen özelliklere göre Ali, Ece ve Can’ın kullanabileceği elementlerin numaralarını aşağıdaki
kutucuklara yazınız.
Ali’nin Kullanabileceği
Element Numaraları

Ece’nin Kullanabileceği
Element Numaraları
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Can’ın Kullanabileceği
Element Numaraları

Bu Bölümde;

- F iziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek
açıklayabileceksiniz.

Etkinlik

1

Hel va Yapsana

Mısır Unu Helvası
•
•
Hazırlanışı :
•
Kaynayan suya şeker eklenir ve karıştırılarak
soğumaya bırakılır. Ardından tereyağı eritilir. Mısırın •

• 1 kg fırınlanmış mısır unu
• 1 paket tereyağı (250 gr)
• 250 gr dövülmüş fındık içi

250 gr kavrularak dövülmüş fındık
3 su bardağı şeker
2 su bardağı su
Çeyrek limon

değirmende öğütülmesiyle oluşan un erimiş yağın
içine atılır ve kısık ateşte sürekli karıştırılarak pembeleşinceye kadar kavrulur. Dövülmüş
fındık, kavrulan unun içerisine dökülerek iyice karışması sağlanır. Daha sonra ateşten
indirilerek soğuk şurup ilave edilir ve tekrar karıştırılır. Şekil verilerek tabaklara dizilir ve
üzeri önce kavrulup sonra havanda dövülen fındık ile süslenir.

“Mısır Unu Helvası” tarifindeki fiziksel ve kimyasal değişime örnek
olan olayları aşağıda verilen tablonun uygun bölümlerine yazınız.
Fiziksel Değişim

Kimyasal Değişim

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

Fiziksel Kimyasal Değişimler 13

Etkinlik

2

Seçim Sende

Aşağıda sindirim sistemi yapı ve organları ile bu yapı ve organlarda gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir. Bu yapı ve organlarda gerçekleşen olayların numaralarını verilen kutucuklara uygun bir
şekilde yerleştiriniz.

1. Besinler dişler yardımıyla
kesilir ve parçalanır.
2. Karbonhidratlar tükürük ile
yapı taşlarına ayrılmaya
başlar.

AĞIZ

3. Kasılıp gevşeme hareketleri
ile büyük parçalı besinler
küçülür.
4. Proteinler mide öz suyu
ile yapı taşlarına ayrılmaya
başlar.

MİDE

İNCE BAĞIRSAK
5. Büyük yağ parçaları safra
sıvısı ile sadece boyut olarak
küçülür.
6. Büyük moleküllü besinler,
pankreas öz suyu yardımıyla
kendisini oluşturan yapı
taşlarına ayrılır.

Fiziksel Değişim

Kimyasal Değişim

............................................

............................................
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Etkinlik

3

Kendini Göster

Bir bilgi yarışmasında öğrencilere fiziksel ve kimyasal değişimleri molekül düzeyinde gösteren
kartlar dağıtılmıştır. Öğrencilerden bu kartlarda belirtilen değişimleri belirleyerek üstlerindeki
bölümlere yazmaları istenmiştir.
Siz de yarışmaya katılan öğrenciler arasında olduğunuzu düşünerek boş bırakılan alanları
doldurunuz.
.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

Fiziksel Kimyasal Değişimler 15

4

Etkinlik

Karar Ver, Açıkla

Fiziksel ve kimyasal değişimler ile ilgili tanılayıcı dallanmış ağaç etkinliği hazırlanıyor. Bu etkinlikte
kutucuk içindeki ifadeler için doğru olan kavramlar yönünde ilerlenerek kapılara ulaşılması gerekiyor.
1
2

3

7

Kimyasal Değişim
Fiziksel Değişim

Kimyasal Değişim

6

Fiziksel Değişim

Fiziksel Değişim

Kimyasal Değişim
Fiziksel Değişim

5

Kimyasal Değişim
Fiziksel Değişim

Kimyasal Değişim
Fiziksel Değişim

Kimyasal Değişim

4

Fiziksel Değişim

Kimyasal Değişim

Siyah, kırmızı, turuncu ve mavi kapılardan çıkabilmek için numaralandırılmış kutucuklara
yazılması gereken örnek olayları aşağıdaki ilgili alana yazınız.

Kapı
Rengi

Kutucuk No - Örnek Olay

Kutucuk No - Örnek Olay

Kutucuk No - Örnek Olay

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................
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Fiziksel Kimyasal Değişimler 17

Sodaya limon sıkılması

Değişim Türü

Değişim Türü

Çünkü

Çünkü

Çünkü

.................................
.................................
.................................
.................................
.................................

.................................
.................................
.................................
.................................
.................................

5

Suyun Kaynaması

Odunun Yanması

Değişim Türü

.................................
.................................
.................................
.................................
.................................

Etkinlik
Kararını ver – Açıkla

Verilen örneklerin değişim türünü ilgili kutucuğa yazınız. Kararınızın sebebini açıklayınız.

Etkinlik

6

Kodlayalım

Bilgisayarlar, kullanıcısının iletmek istediği komutu tamamen kendi
dillerinde yani 1’ ler ve 0’ lar olarak algılar. Bu sistemde bir şeyin
varlığı 1, yokluğu ise 0 ile ifade edilir.
No

Olay

1

Islak kumaşın kuruması

2

Üzüm suyundan sirke yapılması

3

Çaya şeker atılması

4

Yumurtanın haşlanması

5

Külçe altından bilezik yapılması

6

Havadaki su buharının çimlerin
üzerinde kırağılaşması

Fiziksel Değişim

Kimyasal Değişim

Yukarıda verilen olaylardaki değişimler kodlama ile sınıflandırılacaktır. Üç haneden oluşacak bu
kodlamada ilk hane örnek olayın numarasını, ikinci hane olayın sadece fiziksel değişim grubunda
olup olmadığını, üçüncü hane ise olayın kimyasal değişim grubunda olup olmadığını ifade edecektir.

1 1 0

Yandaki örnek kodlama, ıslak kumaşın kuruması olayına aittir.

Siz de verilen örnekteki gibi diğer kodlamaları oluşturunuz.
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- Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bileceksiniz.
Bu Bölümde;

1

Etkinlik

Bizde Boşluk Yok

Yandaki kimyasal tepkime denkleminde boş
bırakılan yerlere uygun kavramları yazınız.

X+Y

Z

..............

..............

..............

Aşağıdaki kimyasal tepkime denklemlerinde boş bırakılan yerleri uygun sayılarla doldurunuz.
A

+

5 gr
K

B

C

........ gr

7 gr

L

M

........ gr

15 gr

+

6 gr

2

Etkinlik

+

D
........ gr

Bilgini Ölç

Z

Y

Kapalı bir kap içerisinde meydana gelen bir kimyasal
tepkimedeki girenlerin ve ürünlerin kütlelerinin
zamanla değişimini belirten grafik yandaki gibidir:

X
Buna göre bu tepkime ile ilgili verilen ifadeleri “Doğru” ya da “Yanlış” olarak değerlendiriniz.
(.........) X ve Y maddeleri tamamen kullanılmıştır.
(.........) “c” değeri, daima “a” ve “b” değerleri toplanarak bulunur.
(.........) Z maddesi, X ve Y maddelerinin özelliklerini göstermez.
(.........) Y maddesinin tükenmesi için daha fazla X maddesi gerekir.
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Etkinlik

3

Deney Yapalım

Tuğba Öğretmen, kimyasal tepkimeler konusunu işlerken
aşağıdaki deney düzeneğini kurar. Çinko parçalarını, esnek
balonu, balon jojeyi ve bir miktar HCl çözeltisini hazırlar.
0.0 g
Ardından biraz çinko parçasını esnek balon içine atar ve
balonu balon jojenin ağzına geçirir. Görseldeki gibi balon
jojenin kütlesini dijital terazi ile ölçer. Balonu ters çevirerek
çinko parçalarının HCl çözeltisine düşmesini sağlar.
Öğrencilerine balon jojede çinko klorür bileşiği ile kabarcıklar
oluştuğunu, balon jojenin ısındığını söyler ve ölçümü tekrarlar.

Tuğba Öğretmen’in yaptığı bu deney düzeneği ile ilgili olarak aşağıda verilen doğru ifadelerin
başına “D”, yanlış ifadelerin başına ise “Y” yazınız.
........

Kimyasal tepkime balonun jojeye geçirilmesiyle başlamıştır.

........

Birinci tartma sonucu, ikinci tartma sonucundan büyüktür.

........

Çinko parçaları kendi özelliğini çinko klorür bileşiğine aktarmıştır.

........

Balonda biriken gaz hidrojen gazıdır.

........

Deneyde sadece bir kimyasal tepkime meydana gelmiştir.

........

Deneyde kimyasal tepkimelerde kütle korunumu kanunu ispatlanmaktadır.
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4

Etkinlik

Cevaplara Soru Yazalım

Aşağıda 8. sınıfların yaptığı bir deneye ait görseller verilmiştir:

D
A
B

C

B

378

.0 g

378

.0 g

378

.0 g

•

İçi B maddesi ile dolu
olan kavanozun kapağının
iç kısmına A maddesi
yapıştırılıyor.

•

Kavanoz, kapak kapatılarak
tartılıyor.

•

Kavanoz ters çevrilip
tekrar tartılıyor. Kavanozun
ısındığı ve içinde
renk değişimi olduğu
gözlemleniyor.

8. sınıfların yapmış olduğu bu deney ile ilgili verilen cevaplara uygun sorular yazınız.
Soru

Cevap
Soru

Cevap
Soru

Cevap
Soru

Cevap
Soru

Cevap

................................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................
378 gramdır.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................
C ve D maddesidir.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................
Kimyasal tepkimedir.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................
Kütle korunumudur.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................
A ve B maddesidir.
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Etkinlik

5
Grafik
Yorumlayalım

Bir kimyasal tepkimede maddelerin
zamana bağlı değişimi yanda verilen
grafikteki gibidir:
Grafiğe göre aşağıdaki soruları
cevaplayınız.

1. Tepkime başlamadan önce ortamda hangi maddeler vardır?
............................................................................................................................................................................

2. Tepkime başlamadan önce ortamda kaç gram madde vardır?
............................................................................................................................................................................

3. Tepkimeye giren maddeler hangileridir? Neden?
............................................................................................................................................................................

4. Tepkime sonucu oluşan maddeler hangileridir? Neden?
............................................................................................................................................................................

5. Tepkime sonunda ortamdaki K maddesinin kütlesi kaç gramdır?
............................................................................................................................................................................

6. Tepkime sonucu oluşan ürünlerin kütlesi kaç gramdır?
............................................................................................................................................................................

7. Tepkime sonunda ortamda kaç gram madde vardır?
............................................................................................................................................................................
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Etkinlik

6

Grafikleri Tamamlayalım

Su canlılar için hayati öneme sahip bir maddedir. Su, hidrojen ve oksijenin tepkimeye girmesi ile
oluşur.
Servet Öğretmen kapalı bir ortamda bulunan 6 gram hidrojen ile 32 gram oksijenin tepkimeye
girmesini sağlamıştır. Tepkime sonunda ortamda 36 gram su ve 2 gram hidrojen bulunduğunu
belirlemiştir.

Tepkime verilerine göre aşağıdaki grafikleri tamamlayınız.
Toplam Kütle

Oksijen Kütlesi

Zaman

Zaman

Su Kütlesi

Hidrojen Kütlesi

Zaman

Zaman
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7

Etkinlik

Bilgini Ölç

Aşağıda bir kimyasal tepkimeye ait model yer almaktadır:

+
16 gr

?

→

X

+
44 gr

36 gr

Bu modellemede soru işareti ile gösterilen bölgeye gelmesi gereken model ve X yerine
yazılması gereken kütle seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

Model

X

A)

64 gr

B)

54 gr

C)

64 gr

D)

44 gr

Etkinlik

8

Doğru Mu, Yanlış Mı?

Anasınıfı öğretmeni Seda Hanım öğrencileri için dikkat çekici bir etkinlik yapmak istemektedir.
Seda Hanım: Sevgili öğrencilerim tepsilerin tabanına ince bir katman olacak şekilde un
dökelim. Biraz karbonatı unun üzerine dağıtarak dökelim. Un ile karbonatın karışmasını
sağlayalım. Sonra damlalıklarla tepsinin bazı bölgelerine sirke damlatalım ve gözlemleyelim.
Sevgi: Öğretmenim tepsimde kabarcıklar görüyorum.
Barış: Sirkeyi damlatınca renk değişimi oldu öğretmenim.
Emine: Sirke damlattığım bölgelerdeki kabarcıklardan patlama sesleri duydum.
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız.
........
........
........

Sevgi’nin tepsisinde kimyasal tepkime gerçekleşmiştir.
Barış’ın tepsisinde kimyasal tepkime gerçekleşmemiştir.
Olayların kimyasal tepkime olduğunu anlamanın tek yolu Emine’nin gözlemidir.
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Bu Bölümde;

- Asit ve bazların genel özelliklerini ifade
edebileceksiniz.
- Asit ve bazlara günlük yaşa mdan örnekler verebileceksiniz.
- Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanabileceksiniz.
- Maddelerin asitlik ve bazlık duru mlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda
bulunabileceksiniz.
- Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemleyeceksiniz.
- Asit ve bazların temizlik malzemesi olarak kullanılması esnasında oluşabilecek tehlikelerle
ilgili gerekli tedbirleri alacaksınız.
- Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunabileceksiniz.

Etkinlik

1

Karar Ver

Asit ve bazlar ile ilgili bazı özellikler aşağıda numaralandırılarak verilmiştir:
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Özellik
Tatları ekşidir.
Metaller ile tepkime vererek hidrojen gazı oluşturur.
_
Sulu çözeltilerine OH iyonu verir.
Camdan yapılmış maddeleri matlaştırır.
Kırmızı turnusol kâğıdını maviye çevirir.
Tatları acıdır.
Sulu çözeltileri elektriği iletir.
Mavi turnusol kâğıdını kırmızıya çevirir.
Sulu çözeltilerine H+ iyonu verir.

- Asitlerin turnusol kâğıdında oluşturduğu rengi yandaki Venn şemasında
tespit ediniz. Özelliklerden “sadece
asitler için” geçerli olanların numarasını kırmızı alana yazınız.
- Bazların turnusol kâğıdında oluşturduğu rengi Venn
şemasında tespit ediniz.
Özelliklerden “sadece bazlar için” geçerli olanların
numarasını da mavi alana
yazınız.
- Hem asit hem de bazlara
ait özelliklerin numarasını
da beyaz alana yazınız.
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Etkinlik
FORMÜLÜ

2

Kodluyorum

SİSTEMATİK ADI

PİYASA ADI

1- NH3

1- Amonyak

1- Tuz ruhu

2- HCl

2- Potasyum hidroksit 2- Kezzap

3- NaOH

3- Sülfürik asit

3- Potas kostik

4- KOH

4- Sodyum hidroksit

4- Sönmüş kireç

5- HNO3

5- Hidroklorik asit

5- Zaç yağı

6- Ca(OH)2

6- Kalsiyum hidroksit

6- Amonyak

7- H2SO4

7- Nitrik asit

7- Sud kostik

MADDE TÜRÜ
1- Asit
2- Baz

Piyasada yaygın olarak kullanılan bazı asit ve bazların formülü, sistematik adı ve piyasa adı
tabloda karışık olarak verilmiştir. Bu maddelerin sırasıyla formülü, sistematik adı, piyasa adı ve
asit ya da baz oldukları yukarıda belirtilen numaralar kullanılarak kodlanacaktır.

için örnek kodlama:
Buna göre diğer maddeler için kodlamaları aşağıdaki alanlara yapınız.

2

5

3

6

4

7

26 Fen Bilimleri 4. Ünite - Madde ve Endüstri

Etkinlik

3

Karar Ver Açıkla

Aşağıda asit ya da baz olduğu bilinen bazı maddelerle yapılan deneyler verilmiştir. Bu deneyler ile
ilgili boş bırakılan alanları doldurunuz. (Asitlerin üzerine metil oranj eklenince kırmızı renk oluşurken,
fenolftalein eklenirse renk değişimi olmaz. Bazlar fenolftaleinle pembe, metil oranjla sarı renk verir.)
DENEY-1
Çilek ayıklandı, havanda dövüldü, süzgeç kâğıdından süzülerek özütü elde edildi. Özüt Asit mi?
mavi turnusol kâğıdı ile test Baz mı?
edildi. Turnusol kâğıdında kırmızı renk gözlemlendi.

............................

Çünkü

.................................
.................................
.................................
.................................
.................................

Çünkü

.................................
.................................
.................................
.................................
.................................

Çünkü

.................................
.................................
.................................
.................................
.................................

Çünkü

.................................
.................................
.................................
.................................
.................................

Çünkü

.................................
.................................
.................................
.................................
.................................

DENEY-2
Cam bardağın yarısına kadar
su konuldu. Suya bir miktar
karbonat katıldı. Kaşık ile ka- Asit mi?
rıştırıldı. Karışım fenolftalein Baz mı?
ile test edilince pembe renk
oluşumu gözlendi.

............................

DENEY-3
Cam bardağın yarısına kadar
su konuldu. Suya bir miktar Asit mi?
deterjan katıldı. Kaşık ile karıştı- Baz mı?
rıldı. Karışım üzerine metil oranj
damlatılınca sarı renk oluştu.

............................

DENEY-4
Cam bardağa üzüm sirkesinden bir miktar dolduruldu. Asit mi?
Kırmızı turnusol kâğıdı ile test Baz mı?
edildi. Turnusol kâğıdında renk
değişimi gözlenmedi.
DENEY-5
Elma rendelendi, süzgeç kâğıdında süzülerek özüt elde
edildi. Özüt mavi turnusol Asit mi?
kâğıdı ile test edildi. Turnusol Baz mı?
kâğıdında kırmızı renk gözlemlendi.

............................

............................
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Etkinlik

4

Belirteç Belirle
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Etkinlik

5

Asit mi?, Baz mı?

Bazı maddelerin pH testleri sonucunda
test kâğıtlarında oluşan renkler aşağıdaki
gibidir.
Bu maddelerin asitlik ve bazlık
durumlarını belirleyerek ilgili alana
yazınız.

Test Kâğıdında
Oluşan Renk

Madde
Asit mi, Baz mı?

Test Kâğıdında
Oluşan Renk

Madde
Asit mi, Baz mı?

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................
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Etkinlik

6

pH Hangi Bölgede?

Bazı maddeler ile ilgili özellikler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Bu özellikler dikkate alarak, pH göstergesindeki hareket yönünü belirleyip gösterge altına
yazınız.
Madde Özelliği

pH Göstergesindeki
Hareket

Metaller ile tepkime
vererek hidrojen gazı
oluşturabilen bir
maddedir.

Madde Özelliği

pH Göstergesindeki
Hareket

Potas-kostik ile
tepkime verebilen bir
maddedir.
.....................

Kırmızı turnusol
kâğıdında sabunlu
su ile aynı renk
oluşturan bir
maddedir.

.....................
Sönmüş kireç
ile tepkimeye
girerek tuz ve su
oluşturabilen bir
maddedir.

.....................
Sulu çözeltilerine
OH- iyonu verebilen
bir maddedir.

.....................
Mavi turnusol
kâğıdını kırmızı
renge dönüştüren bir
maddedir.

.....................
Saf sudan daha
yüksek pH seviyesine
sahip bir maddedir.

.....................
pH seviyesi
limondan daha küçük
bir maddedir.

.....................
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.....................

Etkinlik

7

Grafik Çiz - Yorumla

Büret

Büret

100 mL
HCl

X

Erlenmayer
100 mL
NaOH

Erlenmayer içerisindeki NaOH çözeltisi üzerine HCl çözeltisi ilave ediliyor. Büret içindeki
HCI çözeltisi vana açıldıktan sonra 5 dakika
içerisinde boşalıyor.

Erlenmayer
Y

Y maddesine X maddesi ilave edilince erlenmayer içindeki sıvının zamana bağlı pH değişimi aşağıdaki grafikteki gibidir.
pH

Bu durum ile ilgili:
1- Erlenmayerde zamanla oluşacak pH değişimine ilişkin grafiği çiziniz.

7

pH
0

Zaman

Buna göre X ve Y yerine yazılabilecek
maddelere üçer örnek veriniz.
Zaman

0

2- HCl çözeltisinin pH seviyesi 1 olarak ölçüldüğüne göre büretteki sıvının zamana
bağlı olarak pH değişimini içeren grafiği
çiziniz.

X:

pH

Y:

0

Zaman
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Etkinlik
K

Karar Ver Açıkla
L

M

N

Asit veya baz oldukları bilinen K, L, M ve N maddelerine ilişkin bazı bilgiler aşağıda
verilmiştir:
l. K maddesi ve M maddesi karıştırıldığında tuz ve su oluşmaktadır.
ll. L maddesinin pH değeri, M maddesininin pH değerinden daha küçüktür.
lll. M maddesinin içine alüminyum folyo parçacıkları atıldığında hidrojen gazı ortaya çıkmaktadır.
lV. N maddesinin pH değeri, K maddesinin pH değerinden daha büyüktür.
Verilen bilgileri dikkate alarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. pH değeri en büyük olan madde hangisidir? Neden?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
2. pH değeri en küçük olan madde hangisidir? Neden?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
3. Mavi turnusol kâğıdında kırmızı renk oluşturabilecek maddeler hangileridir? Neden?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
4. L maddesi tuz ruhu, M maddesi çamaşır suyu ise bu maddelerin temizlik malzemesi
olarak kullanılması esnasında oluşabilecek tehlikelerden korunmak için hangi önlemler alınabilir?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
5. L ve M maddelerini karıştırırsak pH değeri 7 olabilir mi? Neden?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
6. pH değerinin en yüksek bir karışım elde etmek için hangi iki maddeler kullanılmalıdır?
Neden?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
7. Bu maddelerden hangilerinin sulu çözeltileri elektrik akımını iletir?
................................................................................................................................
...............................................................................................................................
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9

Etkinlik

Karar Ver Açıkla
Hipotez: Asit yağmurları tarihî eserlere zarar verir.

Mermer

HNO3

Plastik

Etkinlik

Bu hipotezi test edebilmek için yandaki düzenekler
hazırlanıyor.
Buna göre hipotezi test edebilmek için yandaki
düzeneklerden hangileri kullanılabilir? Nedenini
açıklayınız.

HCl

4. Düzenek

Mermer

2. Düzenek

H2SO4

3. Düzenek

1. Düzenek

NH3

..........................................................................
..........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

Cam

10

Karar Ver Açıkla

K, L, M, N ve T maddelerinin pH değerlerine ilişkin grafik aşağıdaki gibidir. Grafiği inceleyerek
aşağıdaki soruları cevaplayınız.
değeri

1.

Eşit miktarda K maddesi ve N maddesi deney tüpüne konulup bir
karışım elde ediliyor. Bu yeni karışımın pH değeri, M maddesinin pH
değerinden büyük müdür? Nedenini açıklayınız.
.....................................................................................................
.....................................................................................................

2.

L maddesi limon suyu olabilir mi? Nedenini açıklayınız.
.....................................................................................................
.....................................................................................................

3.

Eşit miktarda M maddesi ve T maddesi deney tüpüne konulursa
karışımın pH değeri 7 olabilir mi? Nedenini açıklayınız.
.....................................................................................................
.....................................................................................................

4.

L maddesi ve T maddesi deney tüpüne konulup karıştırılırsa karışımın
pH değeri 7 olabilir mi? Nedenini açıklayınız.
.....................................................................................................
.....................................................................................................

5.

Eşit miktarda K ve L maddeleri alınarak A karışımı, eşit miktarda L ve
N maddeleri alınarak B karışımı oluşturuluyor. A ve B karışımlarının
pH değerlerini karşılaştırınız.
.....................................................................................................

6.

K hangi madde olabilir? ..................................................................
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Etkinlik

11

Karar Ver Grupla

Aşağıdaki numaralandırılmış bilgileri “asit yağmurları” açısından ele alınız. Bu bilgileri
sebepler, sonuçlar ve oluşmasını engellemeye yönelik öneriler olmak üzere üç gruba ayırınız.
No

Bilgi

1

Ormanlar ve yeşil alanlar korunmalı, yaygınlaştırılıp geliştirilmelidir.

2
3

Enerji üretiminde kullanılan termik santrallerin yerine, yenilenebilir enerji kaynaklarının
(Güneş enerjisi, jeotermal enerji, rüzgâr enerjisi vs.) kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.
Kentsel ısıtmada kömür kullanılmaktadır.

4

Klor içeren bilinçsiz ve yanlış ilaçlamalar yapılmaktadır.

5

Endüstriyel tesislerin bacalarına filtre takılmalıdır.

6

Şehir içi ulaşımlarda trafik yoğunluğunu azaltacak metro, çevre yolları, alt geçit gibi altyapı
ve toplu taşıma sistemleri yaygınlaştırılmalıdır.
Ulaşımda bir fosil yakıt olan petrol kullanılmaktadır.

7
8

10

Daha az enerji tüketen cihazları, tasarruflu ampulleri, klimaları, su ısıtıcılarını tercih
edebiliriz.
Asit yağmurları; toprağın yapısında bulunan kalsiyum, magnezyum gibi elementleri
çözerek yer altı suyuna taşır, tarımsal verimi düşürür.
Asit yağmurları tarihî eserlere zarar vermektedir.

11

Asit yağmurları özellikle ağaçların dallarına ve orman zeminine zarar vermektedir.

12

Asit yağmurları; besin zinciri ya da içme suyu yoluyla bitki, hayvan ve insana ulaşıp zehirli
etkiler yaratmaktadır.

9

Sebepler
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
............................

Sonuçlar
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
............................
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Öneriler
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
............................

- Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney
yaparak keşfedeceksiniz.
- Hál değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiy le ilişkili olduğunu deney yaparak
keşfedeceksiniz.
- Maddelerin hál değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yoru mlayabileceksiniz.
- Günlük yaşa mda meydana gelen hál değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirebileceksiniz.

Bu Bölümde;

Etkinlik

1

Dene ve Gör

Aşağıdaki görselde bir deney düzeneği verilmiştir.

Başlangıç

3. dakika

6. dakika

9. dakika

400 g su

10 °C

13 °C

16 °C

19 °C

200 g su

10 °C

16 °C

22 °C

28 °C

Verilen deneyle ilgili aşağıda boş bırakılan alanları doldurunuz.
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2

Etkinlik

Dene ve Gör

Aşağıdaki görselde bir deney düzeneği verilmiştir.

Su

300 g

Etil Alkol

300 g

Başlangıç

2. dakika

4. dakika

6. dakika

300 g su

20 °C

23 °C

26 °C

29 °C

300 g etil alkol

20 °C

25 °C

30 °C

35 °C

Verilen deneyle ilgili aşağıda boş bırakılan alanları doldurunuz.
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Etkinlik

3

Sen Seç

Aşağıdaki tabloda bazı maddelere ait öz ısı değerleri verilmiştir.
Madde

Demir

Su

Bakır

Zeytinyağı

Cıva

Alkol

Öz Isı (J/g °C)

0,46

4,18

0,37

1,96

0,12

2,54

Tabloda verilen maddeler ile ilgili ifadeleri “Doğru”
ya da “Yanlış” olarak değerlendiriniz. İfadeye ait
göstergenin ibresini uygun yönde çiziniz.
1 Sıcaklığını 1 °C artırmak için verilmesi gereken ısı miktarı en az olan madde
sudur.
2 Bakırın sıcaklığını 1 °C artırmak için gereken ısı miktarı, demirin sıcaklığını 1 °C
artırmak için gereken ısı miktarından azdır.
3 Maddeler özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtıldığında en az ısıyı su alır.
4 İlk sıcaklıkları eşit olan maddeler özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtıldığında son
sıcaklığı en fazla olan sudur.
5 İlk sıcaklıkları eşit olan alkol ve suyun aynı sıcaklığa yükselebilmesi için suyun
daha uzun süre ısıtılması gerekir.
6 İlk sıcaklıkları eşit olan maddeler özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtıldığında maddelerin son sıcaklıkları eşit olur.

Etkinlik

4

Damıt Bakalım

A kabında bulunan X ve Y maddelerinden oluşan bir çözelti yanda verilen düzenek yardımıyla
bileşenlerine ayrılmış ve X maddesi B kabında birikmiştir.
Buna göre aşağıda verilen soruları cevaplayınız.
1.
hangisidir?
...........................................

Soğutma Tüpü
A Kabı
2.

X+Y
B Kabı

görülür?
...........................................
3. A kabında hangi hâl değişimi olayı görülür?
...........................................
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Etkinlik

5

Deney Tasarla

Hipotez: Hâl değiştirmek için gerekli olan ısı, maddenin kütlesine bağlıdır.
Yukarıda verilen hipotezi test etmek
isteyen bir öğrenci laboratuvar dolabında
verilen malzemeleri kullanarak nasıl bir
deney düzeneği tasarlamalıdır? Öğrencinin
tasarlaması gereken deney düzeneğini çizerek
açıklayınız.

Etkinlik

6

Tarlada Soğuk Su

Hakan’ın anneannesi ve dedesi köyde çiftçilik ile uğraşmaktadır. Hakan,
bir yaz günü tarlaya gitmeden önce anneannesinin su doldurduğu bidona
bir kılıf geçirdiğini ve kılıfı ıslattığını görür. Tarlaya geldiklerinde kılıfın
kuruduğunu gören anneanne kılıfı tekrar ıslatmıştır. Bir müddet sonra
susayan Hakan, bidondaki sudan bir bardak içmiş ve suyun oldukça
serin olduğunu fark etmiştir. Saatlerce tarlada güneş altında kalan suyun
nasıl bu kadar serin olabildiğini merak etmiş ve bu durumun sebebini
anneannesine sormuştur.
Anneannesinin Hakan’a vermesi gereken cevabı yazınız.
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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Etkinlik

7

Grafik Çiz ve Yorumla

Başlangıçta -10 °C’da olan katı X maddesi 10 dakika boyunca ısıtılmış ve gözlemlenmiştir.

1.

Buna göre X katı maddesine ait ısınma grafiğini boş bırakılan alana çiziniz.
Sıcaklık (°C)

Zaman (dk.)

2.

3.

4.

X maddesinin donma sıcaklığı kaç °C’dur?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
4 ve 8. dakikalar arasında sıcaklığın artmamasının sebebini açıklayınız.
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Maddenin ilk 2 dakikada aldığı ısı miktarı ile son 2 dakikada aldığı ısı miktarını
karşılaştırınız.
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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8

Günlük Hayatta Isı ve Sıcaklık

Aşağıda ısı alışverişi sonucu oluşan bazı günlük olaylar verilmiştir.

a)

b)

c)

d)
e)

1
10

2
10

3
10

4
10

Kolonyanın elimizi
serinletmesi

Kesilen karpuzun Güneşte
bir müddet bekleyince
soğuması

Kar oluşumu

Testideki suyun
uzun süre soğuk kalması

5
10

6
10

7
10

8
10

Havuzdan çıkan
insanların üşümesi

Buzdolabından çıkarılmış
bir şişenin dışında
damlaların oluşması

Islak çamaşırların
kuruması

Banyo aynasının
buğulanması

Verilen
olaylardan
hâl
değişimi
9
10
10
bakımından yağmurun oluşumu ile
benzerlik gösterenlerin numaralarını
yazınız.
................................................................
................................................................
Isı vererek katı hâle geçme olayı için
örnek olabilecek olayların numaralarını
yazınız.
Islak bez yardımıyla
Kışın araç camlarının
................................................................
çocukların ateşinin
içten buğulanması
düşürülmesi
................................................................
Sıvı hâlden gaz hâle geçme olayı için örnek olabilecek olayların numaralarını yazınız.
................................................................................................................................................
Ortamdan ısı alarak gerçekleşen olayların numaralarını yazınız.
................................................................................................................................................
Ortama ısı vererek gerçekleşen olayların numaralarını yazınız.
................................................................................................................................................
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Etkinlik

9

Limonu Dondur

Halil Bey öğrencileri için aşağıda verilen deney düzeneklerini hazırlamıştır.
1.

2.

2.

1.

Deneyde buzdolabı poşetlerinden birine yarım limon, diğerine ise yarım limon ile birlikte bir bardak
su koyar. Ardından poşetlerin ikisini de aynı anda dondurucuya yerleştirir. Bir müddet bekledikten
sonra birinci poşetteki limonun donduğunu diğerindeki limonun donmadığını ancak suyun
donduğunu görürler.
1.
2.

İkinci poşetteki limonun donmama sebebini yazınız. .......................................................
........................................................................................................................................
Birinci poşetteki limonun donması esnasında gerçekleşen ısı alışverişinin yönünü
yazınız. ...........................................................................................................................

3.

Suyun donması esnasında gerçekleşen ısı alışverişinin yönünü yazınız. .......................
........................................................................................................................................

4.

İkinci poşetteki limonun donmama sebebi ile aynı sebebe dayanan ve günlük hayatta
kullanılan bir uygulama örneği yazınız. ..........................................................................
........................................................................................................................................

Etkinlik

10

A mı? B mi?

A, 5 gram demir, B ise 5 gram bakırdır. İlk sıcaklıkları eşit ve 20 °C olan maddeler
100 °C’daki suya bırakılmış ve denge sıcaklığına ulaşana kadar beklenmiştir. (Kap
ısıca dış ortamdan yalıtılmıştır ve demirin öz ısısı, bakırın öz ısısından büyüktür.)
Aşağıdaki ifadelerin sonunda yer alan uygun olmayan sözcük ya da sözcük
grubunun üstünü çiziniz.

100 °C
A B

1. Maddeler denge sıcaklığına ulaştığında aldıkları ısı miktarları eşittir / eşit
değildir.
2. Maddelerin son sıcaklıkları eşittir / eşit değildir.
3. Suyun maddelere verdiği ısı miktarı A’nın aldığı ısı miktarından fazladır / azdır.
4. Denge sıcaklığına ulaşana kadar demirin aldığı ısı bakırın aldığı ısıdan fazladır / azdır.
5. Denge sıcaklığına ulaşıldığında B’nin depoladığı enerji A’nın depoladığından fazladır / azdır.
6. Suyun verdiği ısı miktarı A ve B maddelerinin aldığı toplam ısıya eşittir / eşit değildir.
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11

Karar Ver Açıkla

Özdeş üç kaba eşit miktarda su konuluyor. Termometre yardımıyla sıcaklıkları ölçülüyor.

I. KAP

II. KAP

III. KAP

Sıcaklıkları 90 °C olan eşit kütleli X, Y ve Z küreleri sırasıyla I, II ve III. kapların içine bırakılıyor.
Küreler kap tabanına ulaşıyor. Maddeler denge sıcaklığına ulaşana kadar beklendikten sonra
kaplardaki suların sıcaklıkları tekrar ölçülüyor.

26 °C

28 °C

32 °C

Su

Su

Su

I. KAP

II. KAP

III. KAP

Bu deney ile ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
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Etkinlik

12

Değişkenleri Belirle

Maddelerdeki sıcaklık değişiminin bağlı olduğu faktörleri araştırmak için bir deney yapılıyor.
Başlangıç sıcaklıkları aynı olan saf K, L, M madde örnekleri özdeş ısıtıcılar ile 10 dakika ısıtıldıktan
sonra sıcaklıkların tekrar ölçülmesiyle elde edilen veriler doğrultusunda aşağıdaki grafik çiziliyor:
Sıcaklık
K
L
M
Zaman

Bu deney ile ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Deneyin bağımsız değişkeni kütle ise K, L ve M madde örneklerinin kütleleri arasındaki
büyüklük ilişkisini sıralayınız. ...........................................................................................
........................................................................................................................................
.............................................................................................................................
• Deneyin bağımsız değişkeni kütle ise bağımlı değişkeni yazınız. ..........................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.............................................................................................................................
• Deneyin bağımsız değişkeni öz ısı ise K, L ve M madde örneklerinin öz ısıları arasındaki
büyüklük ilişkisini sıralayınız. ...........................................................................................
........................................................................................................................................
..............................................................................................................................
• Deneyin bağımsız değişkeni öz ısı ise bağımlı değişkeni yazınız. .........................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..............................................................................................................................
• Isıtma süresi 5 dakika olsaydı madde örneklerinin son sıcaklıkları arasındaki büyüklük ilişkisi
nasıl olurdu? Nedenini açıklayınız. .....................................................................................
........................................................................................................................................
..............................................................................................................................
• Deneyin bağımsız değişkeni öz ısı ise sabit tutulan değişkenlerden iki tanesini yazınız. .......
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
...............................................................................................................................
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Etkinlik

Grafikleri Yorumla

Bazı saf maddelerin sıcaklık değişimi-zaman grafikleri aşağıdaki gibidir:
L Maddesi
Sıcaklık (°C)

Sıcaklık (°C)

K Maddesi
180

140

160
140
120
100

400

250
200

80

150

60
40

100

20

20
0

50
0

.

-20

Zaman (dk.)

-50

-40

.

Zaman (dk.)

N Maddesi
Sıcaklık (°C)

Sıcaklık (°C)

M Maddesi
140
120

100

100
80

120
100

78

80
60
40
20

60

0

40

-20

20

-40

0

-40

-100

160

-20

350

350
300

-20

-60

.

Zaman (dk.)

-40

-80

Zaman (dk.)

-80

-100
-120

Bu maddeler ile ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
• Bu maddelerin 24 °C sıcaklıktaki fiziksel hâllerini yazınız. ....................................................
........................................................................................................................................
............................................................................................................................
• Tüm maddelerin sıvı hâlde bulunabileceği en küçük ve en büyük sıcaklık değerlerini yazınız.
........................................................................................................................................
............................................................................................................................
• M maddesinin katı hâlde bulunabileceği en yüksek sıcaklıkta diğer maddelerin fiziksel
hâllerini yazınız. ...............................................................................................................
............................................................................................................................
• N maddesinin sıvı hâlde bulunabileceği en yüksek sıcaklıkta diğer maddelerin fiziksel
hâllerini yazınız ................................................................................................................
............................................................................................................................
• L maddesinin sıvı hâlde bulunabileceği en yüksek sıcaklıkta diğer maddelerin fiziksel hâllerini
yazınız. ............................................................................................................................
............................................................................................................................
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Bu Bölümde;

- Geçmişten günümüze Türkiy e’deki kimya endüstrisinin gelişimini araştıracaksınız.
- Kimya endüstrisinde meslek dallarını araştıracak ve gelecekteki yeni meslek alanları
hakkında öneriler sunabileceksiniz.
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI

Etkinlik

1

YILLARA GÖRE DIŞ TİCARET
Tabloyu Yorumla

Değer: Milyon ABD Doları

İhracat

Dönem
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2018 (Ocak-Haziran)
2019 (Ocak-Haziran)
2018 (Haziran)
2019 (Haziran)

İthalat

Toplam

Bir Önceki Döneme
Göre Değişim (%)

Dış Ticaret
Payı (%)

73.476
85.535
107.272
132.027
102.143
113.883
134.907
152.462
151.803
157.610
143.839
142.530
156.993
167.921
82.163
83.755
12.924
11.089

16,4
25,4
23,1
-22,6
11,5
18,5
13,0
-0,4
3,8
-8,7
-0,9
10,1
7,0
1,9
-14,2

38,6
38,0
38,7
39,5
42,0
38,0
35,9
39,2
37,6
39,4
41,0
41,8
40,2
43,0
40,1
45,9
41,2
43,7

D

Toplam

Bir Önceki Döneme
Göre Değişim (%)

Dış Ticaret
Payı (%)

Toplam

116.774
139.576
170.063
201.964
140.928
185.544
240.842
236.545
251.661
242.177
207.234
198.618
233.800
223.047
122.967
98.572
18.449
14.265

19,5
21,8
18,8
-30,2
31,7
29,8
-1,8
6,4
-3,8
-14,4
-4,2
17,7
-4,6
-19,8
-22,7

61,4
62,0
61,3
60,5
58,0
62,0
64,1
60,8
62,4
60,6
59,0
58,2
59,8
57,0
59,9
54,1
58,8
56,3

190.251
225.111
277.334
333.991
243.071
299.428
375.749
389.007
403.464
399.787
351.073
341.108
390.793
390.968
205.130
182.327
31.373
25.354

Kaynak: TB & TÜİK

Yukarıdaki tabloda ülkemizin 2005-2019 yılları arasındaki ithalat ve ihracat verileri yer almaktadır.

Not: 2017 ve 2018 yılları Ocak-Aralık aylarına ilişkin veriler resmi dış ticaret verilerinden, 2019 yılı Ocak-Haziran aylarına ait veriler ise Bakanlığımız idari kayıtlarından derlenerek hazırlanmıştır.

•

Tablodaki verileri dikkate alarak ülkemizin 2016, 2017 ve 2018 yıllarındaki ithalat ve
ihracat değerlerini gösteren bir sütun grafiği çiziniz.

•

Tablodaki veriler doğrultusunda bir önceki yıla göre
sadece ithalatın artış gösterdiği yılda meydana gelen
durumu ülke ekonomisi açısından yorumlayınız. ......
.................................................................................
...................................................................................
......................................................................................
• Tablodaki veriler doğrultusunda bir önceki yıla göre
sadece ihracatın artış gösterdiği yıllarda meydana gelen
durumu ülke ekonomisi açısından yorumlayınız. .................
..................................................................................................
....................................................................................................
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2

Tabloyu Yorumla

Türkiye Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Raporu’ndan alınmış bir tablo aşağıda paylaşılmıştır:

Tablodaki bilgiler, TÜİK veri tabanından derlenmiştir.

Tabloyu inceleyerek aşağıda boş bırakılan alanları doldurunuz.
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Kutucuklar içindeki konu veya kavramları zihin haritasında uygun yerlere yerleştiriniz.
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