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ĐNCE BELLĐ BARDAKTA BĐRDE DEMLĐ OLSA…………….



KONU SEÇĐMĐ

Çay bardağımıza çayımızı
doldururken bardağımızın 

çatlamasını engellemek için, içine 
ilk önce metal bir kaşık 

koymamızın sebebini açıklamak



Bardağımıza çay doldururken bardağımızın 
çatlamasına hepimiz şahit olmuşuzdur. Đşte 
bardağımız çatlamasın diye çaydan önce bir metal 
kaşık koyarız ve böylece bardağımızın çatlamasını
engellemiş oluruz. Bunun kimyasına baktığımızda; 
karşımıza maddenin tanecikli yapıda olduğu çıkıyor. 
Yani madde taneciklerden oluşmuştur ve bu tanecikler 
arasında boşluklar vardır. Bu maddeye ısı verildiğinde 
tanecikler hareketlenmeye başlarlar ve böylece ısıyı
kolayca etraflarına iletebilirler. 

GÜNLÜK YAŞAMSAL OLAYININ

KĐMYA ĐLE ĐLĐŞKĐSĐ



Hedef 1:Madde kavramını tanıyabilme

Davranışlar: 

� Maddenin tanımını açıklar
� Maddenin sınıflandırılmasını açıklar
� Maddenin hallerini açıklar



Hedef 2: Maddenin tanecikli ve boşluklu 
yapısını kavrayabilme

Davranışlar 

� Maddenin tanecikli yapısını açıklar
� Maddenin ısı iletkenliklerini açıklar
� Maddenin ısı iletkenliği ile ilgili   
örnekler verir



Hedef 3: Metallerin özelliklerini kavrayabilme

Davranışlar

� Metal tanımını açıklar
� Metallerin özelliklerini açıklar
� Metallere örnekler verir





KĐMYA KONUSU ĐLE ĐLGĐSĐ

“Maddenin tanecikli, boşluklu ve hareketli yapısı”

Maddenin tanecikli yapısı

Maddenin boşluklu yapısı

Maddenin taneciklerinin hareketliliği



TEORĐK BĐLGĐ

MADDENĐN SINIFLANDIRILMASI



KATILAR

SIVILAR

GAZLAR

MADDENĐN HALLERĐ

HAL DEĞĐŞĐMLERĐ



KATILAR
KATILARIN                        

ÖZELLĐKLERĐ

�Katıların belli bir şekli ve 
hacmi vardır.

�Tanecikler arası boşluklar 
çok azdır.

�Maddenin katı hali ,düşük 
sıcaklık ve yüksek basıncı
tercih eden düzenli haldir.



buz



SIVILAR
SIVILARIN  
ÖZELLĐKLERĐ

�Sıvı maddelerin belirli bir 
şekilleri yoktur.Bulundukları kabın 
şeklini alırlar.

�Tanecikler arası boşluklar 
katılara göre daha fazladır.

�Sıvı molekülleri birbiri 
üzerinden kayarlar.

�Katılara göre daha 
düzensizdirler



su



GAZLAR
GAZLARIN 

ÖZELLĐKLERĐ

�Tanecikler arası boşluklar 
sıvılara göre daha fazladır.

�Katılara göre daha    
düzensizdirler

�Sıkıştırılabilirler



hava



KATI SIVI GAZ
ERĐME BUHARLAŞMA

DONMA YOĞUNLAŞMA

KATILAŞMA

SÜBLĐMLEŞME

Isı alır

Isı verir

Tanecikler arası boşluk artar

Moleküllerin düzenliliği azalır

Tanecikler arası boşluk azalır

Moleküllerin düzenliliği artar



TĐTREŞĐM ÖTELEME

BOŞLUK 
ÇOK AZ

BĐRAZ BOŞLUK 
VAR

BOŞLUKLAR 
ÇOK



MADDENĐN TANECĐKLĐ YAPISI VE ISI

�Bütün  maddeler  tanecikli yapıya sahiptir.
�Isıtılan maddenin tanecikleri sıcaklığın etkisiyle hareketlenirler.
�Sıcak moleküller hızlı,soğuk moleküller yavaş hareket eder.

ısıtma

soğutma





Günlük hayatta elektrik 
direklerindeki teller, 
demiryollarındaki raylar, demir 
köprülerin bağlantı yerleri ve 
köprünün ayakları genleşme olayı
göz önüne alınarak yapılır.







Bazen Isının Đyi Đletilmesi Đstenir





�Metaller normal koşullarda katı halde bulunur. Yalnız cıva sıvıdır. 
�Metaller, tel, levha ve toz haline gelebilir. Metaller esnektir; eğilip 
bükülebilir. 
�Elektrik ve ısıyı iletir.

METALLER VE ÖZELLĐKLERĐ

Đç kısmı metal alüminyumdan 
yapılmış bir tava



Gümüş metali



AMETALLER VE ÖZELLĐKLERĐ

�Hidrojen, oksijen, azot, kükürt, klor, brom, 
iyot, elmas, grafit vb. elementler ametaldir.

�Ametallerin kendilerine özgü özellikleri 
şunlardır:

�Normal koşullarda katı (karbon, kükürt 
gibi), sıvı (brom gibi) ve gaz (hidrojen, 
oksijen, klor gibi) halinde bulunurlar. 
�Isıyı ve elektriği iyi iletmezler. Çoğu 
yalıtkandır. 



Ametal olan karbon,kömürün 

ana maddesidir.



Soygazlar

Soygaz olan Ne 
elementi,
günümüzde tabelaların 
işıklı yazılımlarında 
kullanıldığı gibi   daha 
birçok kullanım 
alanları vardır. 





DENEY 1-) Isının iletim yoluyla dağılması
Deneyin amacı:Isının iletim yoluyla yayıldığını görmek

Deney düzeneği:

Deneyin yapılışı:

1.)Büyük bir çiviyi baş
kısmından tutunuz.                                 

2.)Çivinin ince ucunu yanan 
ispirto ocağında ısıtınız. 

3.)Aynı deneyi cam boru ve 
ağaç çubukla da yapınız 



Deneyin sonucu

Çiviyi ısıttığınızda elinizle tuttuğunuz 
kısmın ısındığını ve elinizin yandığını
hissedersiniz. Yani metal ısıyı iletmiştir. Aynı
deneyi ağaç çubuk ve cam boruyla yaptığınızda
elimizde ısıyı hissetmeyiz. O halde cam boru ve 
ağaç çubuk ısıyı iletmemiştir. 

Metaller ısıyı iyi iletirken , cam boru ve 
ağaç çubuk, ebonit ve bakalit gibi cisimler ısıyı
iyi iletmezler.



Deneyin Yapılışı:

1-Üç ayağa statik çubuğu 
bağlayınız.

2-Statik çubuğa 
bağlama parçasıyla beraber metal 
çiftini tutturunuz.

3-Metal çiftinin altından mumu 
yakarak metal çiftinin hareketini 
gözleyiniz 

DENEY 2-)Birbirine perçinlenmiş metal levhaların 
ısı etkisiyle bükülmesi

Deneyin Amacı:Birbirine perçinlenmiş metallerin ısı etkisiyle büküldüğünü görmek 



Deney Sonucu

Mumun etkisiyle ısınan metal çifti 
genleşerek yukarıya doğru bükülür.(yani 

alüminyum levhanın genleşmesi çelik 
levhadan fazla olduğu için alüminyum 
levha çelik levha üzerine bükülür.) 

Soğutulduğunda ise alüminyum levha 
çelik levhadan çok kısalır, çelik levha 

alüminyumun üzerine bükülür



Bu konun anlatımı için uygun 
görülen ders saati 4 saat teorik 
ve 2 saatte pratik uygulamadır.

Ders Süresi: 



ÖĞRENME-ÖĞRETME ETKĐNLĐKLERĐ
• Soru-cevap
• Video gösterimi
• Deney yapma
• Tartışma
Kullanılan eğitim teknolojileri:
• Power point



Öğrenme
Etkinlikleri 

Öğrenciler bireysel olarak 
deney yaptırılır ve deneylerin 
sonuçlarını diğer öğrenciler ile 

tartışmaları sağlanır.



EĞĐTĐM MATERYALLERĐ
Deneyde kullanılan araç-gereçler:

1. Deney: 
– ispirto ocağı,büyük çivi,cam boru,ağaç çubuk

2. Deney:
-metal çifti,üç ayak,statik çubuk bağlama 
parçası,mum ve kibrit



� Derste kullanılan araç-gereçler:

Bilgisayar 

Projeksiyon



Öğrencilerin konuya ilgilerini çekmek için 
günlük yaşamda karşımıza çıkan olaylardan 
örnekler veririm. Böylece öğrenci bu olayı

hangi kimya konusu ile pekiştireceğini 
düşünür ve aklına bazı sorular takılarak 
böylece konuya daha bir dikkatli olur. Bu 
düşünceden yola çıkarak tüm öğrencilerin 

dikkati konuya çekilmiş olur.

ÖĞRENCĐYĐ GÜDÜLEME



Hangi kaşık sıcaktır?



• Serin bir günde tahta sırada oturmakta olan Ahmet,beton bir sıraya 
geçince daha fazla üşümeye başlıyor.Bunun sebebi nedir?

Ahmet’in betonda daha fazla üşümesinin en 
önemli sebebi ısı iletkenliğidir.Beton ısıyı
tahtadan daha iyi iletir. Yani beton Ahmet’in ısısını
tahtadan  daha çabuk  emer  veya
başka bir yere iletir. Dolayısıyla betonda daha 
fazla üşür.

Örnek



ISININ IŞIMA YOLUYLA YAYILMASI

Soğuk bir kış gününde, güneş altında kalan bir otonun camları ve kaportası
soğuk iken içi nasıl ısınır? 

Öğretmeninizin kılavuzluğunda, oto içindeki  havanın camdan  veya  metal 
kaportadan ısı iletimi ile ısınmış olamayacağı, öyle olsaydı otonun dışının da sıcak 
olması gerektiği sonucunu çıkarabilirsiniz.  Buradan, oto içindeki havaya doğrudan 
temas  olmadan ısı aktarılmış olacağı sonucuna varılır. 

Soru : Oto içine güneş girmeseydi, güneş altında kalan otonun içi aynı
şekilde ısınır mıydı?

Açıklama: Bu soruya cevabınız elbetteki hayır olacaktır.



Termosun içinin ve dışının parlak 
yapılmasının nedeni nedir?

Đçinin parlak olmasının 
sebebi,içindeki
sıcak maddenin ısısı,termosun parlak
yüzeyine çarparak yansısın ve geri 
dönsün.Yani dışarıya ısı aktarmasın.
Dışının parlak olmasının sebebi ise;
Đçine su konduğunu düşünelim. Bu 
Sefer de bunun ısınması istenmeyecek.
Dışarıdan gelen ısı,termosun dışındaki
parlak yüzeye çarpar ve yansır.Böyle
ce termosun içine ısı girmemiş olur.





Ölçme Değerlendirme

Ölçme – değerlendirme bölümünde 
ilk test ve son test uygulaması
yaparım.böylece öğrencilerin hangi 
konunun ne kadar anlaşılır olduğunu 
tespit etmiş olurum.



ĐLK TEST
�Kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye …………….denir.          (madde)
�Bütün maddeler ……………………. oluşmuştur.            (taneciklerden)
�Katılar ……………hareketi,                                        (titreşim)
�Sıvılar ve gazlar …………..hareketi  yaparlar.                  (öteleme)

ÖtelemeTitreşimÖteleme

TitreşimTitreşimÖteleme

TitreşimÖtelemeTitreşim

ÖtelemeÖtelemeTitreşim

IIIIII

2-)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Katıların tanecikleri titreşim hareketi yaparlar.
B) Sıvıların hacmi bulundukları kabın hacmine eşittir.
C) Sıvılar bulundukları kabın şeklini alırlar.
D) Katılar öteleme hareketi yaparlar.

SON TEST





Gaz haldeki maddelerin 
yapısında boşluklar vardır.
O halde bu maddeler 
tanecikli olabilir mi?

ETKĐNLĐK-1:

HANGĐSĐ SIKIŞIR?

Yapısında boşluk 
olduğu için

XHAVA

Yapısında boşluk 
olmadığı için

_______
_

SU

Yapısında boşluk 
olmadığı için

_______
_

DEMĐR

AÇIKLAMALARGözlemler MADDE



X
X

Hacmi 
değişmez.

X
Şekli 
değişemez.

X
X

Sıkıştırılam
az.

X
X

Tanecikler 
birbirine 
çok 
yakındır.

XTanecikler 
arasında 
çok boşluk 
vardır.

XSıkıştırılabil
ir.

XXŞekli 
değişebilir.

GazSıvıKatıÖzellikler

Maddelerin özelliklerini bulalım:

ETKĐNLĐK-2:



SONUÇ

Günlük yaşamda kimya her an karşımıza çıkmakta ve 
bizlerde böylece kimyanın önemini bir kere daha anlamış
oluyoruz. Bizimde yaptığımız “günlük yaşam ve kimya” adlı
proje ödevinde öğrencilere kimyanın günlük yaşantımızda ne 
kadar çok karşımıza çıktığını anlatmış ve önemini vurgulamış
oluyoruz.

Ben burada öğrenciye maddeyi ve maddenin 
taneciklerinin hareketli olduğunu anlatmak istedim. Buna da 
günlük yaşamdaki birkaç örnekle sunmuş oldum. Bu şekilde 
anlatım, konunun öğrencide daha yapıcı bir hal almasına neden 
oluyor ve öğrenci günlük yaşamda karşısına çıkan olaylara 
kimya gözüyle bakmayı öğrenmiş oluyor.



KAYNAKLAR:

1-) Temel kimya- moleküller,maddeler ve değişimler Charles Trapp
2-) temel kimya – elektrolit olmayan çözeltiler. Prof. Dr. Cemil Senvar
3-) temel kimya dersleri – çözeltiler Prof. Dr. Halit Keskin
4-) www.egitimportalı.com
5-) www.fenokulu.com
6-) www.wikipedi.com


