
ÖÖĞĞRETRETĐĐMDE PLANLAMA MDE PLANLAMA 
VE DEVE DEĞĞERLENDERLENDĐĐRMERME

Dersin sorumlusu:Dersin sorumlusu:ĐĐnci nci MorgilMorgil



KONU:BARDAKONU:BARDAĞĞIMDAKIMDAKĐĐ SU BEN SU BEN 
ĐĐÇÇMEDEN BMEDEN BĐĐTTTTĐĐ!!



KKĐĐMYA MYA ĐĐLE LE ĐĐLLĐŞĐŞKKĐĐLENDLENDĐĐRMERME

Maddenin hal deMaddenin hal değğiişştirmesi hayattirmesi hayatıın devamn devamıı
iiççin in ççok ok öönemlidir.nemlidir.ÖÖrnerneğğin; din; düünyadaki su nyadaki su 
daima hareket halindedir, buz halden sdaima hareket halindedir, buz halden sııvvıı
hale, shale, sııvvıı halden buhar haline ve buhar halden buhar haline ve buhar 
halinden tekrar shalinden tekrar sııvvıı haline dhaline döönen suyun bu nen suyun bu 
hareketi shareketi süüreklilik ireklilik iççerir. Su erir. Su ççevrimi evrimi 
milyonlarca ymilyonlarca yııldldıır devam etmekte olup hayatr devam etmekte olup hayatıın n 
devamldevamlııllığıığı buna babuna bağğllııddıır.r.



GGÜÜNLNLÜÜK HAYAT K HAYAT ĐĐLE LE 
ĐĐLLĐŞĐŞKKĐĐLENDLENDĐĐRME:RME:

SSııcak yaz gcak yaz güünlerinde masamnlerinde masamıızda zda 
unuttuunuttuğğumuz bardaumuz bardağığımmıızdaki suyun gzdaki suyun göözle zle 
fark edilebilir fark edilebilir şşekilde azaldekilde azaldığıığınnıı
ggöözlemleriz.Bunun nedeninin zlemleriz.Bunun nedeninin 
buharlabuharlaşşmadmadıır.r.



KKĐĐMYA KONUSU:MYA KONUSU:

Maddenin Maddenin ÖÖzelliklerizellikleri

9.s9.sıınnııf Kimya Konusuf Kimya Konusu



DERSDERSĐĐN ANLATILMASI:N ANLATILMASI:



Hedef 1)Maddenin katHedef 1)Maddenin katıı, s, sııvvıı,gaz ,gaz 
halinin kavrathalinin kavratıılmaslmasıı

KAZANIMLAR KAZANIMLAR 

1)Maddenin Kat1)Maddenin Katıı,S,Sııvvıı,Gaz hali ,Gaz hali 
aaççııklanklanıır.r.

2)Kat2)Katıı,s,sııvvıı ve gazlarve gazlarıın n 
öözelliklerinin zelliklerinin ööğğretilmesi.retilmesi.



KatKatıılar, slar, sııvvıılar ve gazlarlar ve gazlar



KatKatıılarlarıın n öözellikleri:zellikleri:

KatKatıılarlarıın belli bir n belli bir şşekli ve ekli ve 
hacmi vardhacmi vardıır.r.

Tanecikler arasTanecikler arasıı boboşşluklar luklar 
ççok azdok azdıır.r.

Maddenin katMaddenin katıı hali ,dhali ,düüşşüük k 
ssııcaklcaklıık ve yk ve yüüksek ksek 
basbasııncncıı tercih eden tercih eden 
ddüüzenli haldir.zenli haldir.



SSııvvıılarlarıın n ÖÖzelliklerizellikleri

SSııvvıı maddelerin belirli bir maddelerin belirli bir 
şşekilleri ekilleri 
yoktur.Bulunduklaryoktur.Bulunduklarıı kabkabıın n 
şşeklini aleklini alıırlar.rlar.

Tanecikler arasTanecikler arasıı boboşşluklar luklar 
katkatıılara glara gööre daha re daha 
fazladfazladıır.r.

SSııvvıı molekmoleküülleri birbiri lleri birbiri 
üüzerinden kayarlar.zerinden kayarlar.

KatKatıılara glara gööre daha re daha 
ddüüzensizdirler.zensizdirler.



GazlarGazlarıın n ÖÖzellikleri:zellikleri:

BulunduklarBulunduklarıı kabkabıın n 
hacmini ve hacmini ve şşeklini eklini 
alalıırlar.rlar.

Tanecikler arasTanecikler arasıı
bbüüyyüük bok boşşluklar luklar 
vardvardıır.r.

Belirli bir Belirli bir şşekilleri ve ekilleri ve 
hacimleri yoktur.hacimleri yoktur.



Hedef 2) Maddenin hal Hedef 2) Maddenin hal 
dedeğğiişşimlerinin kavratimlerinin kavratıılmaslmasıı

KazanKazanıımlarmlar

1)Erime,donma kavramlar1)Erime,donma kavramlarıınnıın n 
aaççııklanmasklanmasıı

2)Buharla2)Buharlaşşma,yoma,yoğğunlaunlaşşma ma 
kavramlarkavramlarıınnıın an aççııklanmasklanmasıı

3)S3)Süüblimleblimleşşme,katme,katıılalaşşma ma 
kavramlarkavramlarıınnıın an aççııklanmasklanmasıı



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





HEDEF 3:KAYNAMA HEDEF 3:KAYNAMA ĐĐLE LE 
BUHARLABUHARLAŞŞMA ARASINDAKMA ARASINDAKĐĐ FARKIN FARKIN 

KAVRATILMASIKAVRATILMASI
KAZANIMLAR:KAZANIMLAR:

1)Kaynama ile buharla1)Kaynama ile buharlaşşma ma 
arasarasıındaki farkndaki farkıın anlatn anlatıılmaslmasıı



BuharlaBuharlaşşma ile Kaynama Arasma ile Kaynama Arasıındaki Fark:ndaki Fark:

Su her sSu her sııcaklcaklııkta kaynamaz, buharlakta kaynamaz, buharlaşşabilir. abilir. 
Kaynama ile buharlaKaynama ile buharlaşşma arasma arasıındaki fark; ndaki fark; 
kaynama suyun tkaynama suyun tüüm hacminde, m hacminde, 
buharlabuharlaşşma ise sadece suyun yma ise sadece suyun yüüzeyinde zeyinde 
oluoluşşur. Kaynama belirli bir sur. Kaynama belirli bir sııcaklcaklııkta kta 
olur,buharlaolur,buharlaşşma ise her sma ise her sııcaklcaklııkta olur.kta olur.

ÖÖRNEK:RNEK:
Suyun kaynama noktasSuyun kaynama noktasıı 100oC100oC’’dir. Su kadir. Su kaçç
oCoC de buharlade buharlaşışır? Buharlar? Buharlaşşma olayma olayıınnıı
aaççııklayarak, kaynama noktasklayarak, kaynama noktasıı ile ile 
karkarşışılalaşşttıırmasrmasıınnıı yapyapıınnıız. z. 
Suyun kaynama noktasSuyun kaynama noktasıı 100 100 oCoC olmasolmasıı
demek suyun bu noktandemek suyun bu noktanıın altn altıında nda 
buharlabuharlaşşmayacamayacağığınnıı ggööstermez. Su her stermez. Su her 
zaman donma noktaszaman donma noktasıınnıın n üüzerinde zerinde 
buharlabuharlaşışır. Suyun Kaynama noktasr. Suyun Kaynama noktasıı ddışış
basbasıınca karnca karşışı yapyapıılan bir ilan bir işşlemdir. Su dlemdir. Su dışış
basbasıınnçç ile aynile aynıı ddüüzeye geldizeye geldiğğinde inde 
kaynamaya bakaynamaya başşlar. Su donma noktaslar. Su donma noktasıınnıın n 
ddışıışında dnda dışışararııdan alddan aldığıığı ııssııyyıı
dedeğğerlendirerek kaynama noktaserlendirerek kaynama noktasıına na 
bakmaksbakmaksıızzıın buharlan buharlaşşma ima işşlemini lemini 
gergerççekleekleşştirirtirir..



GGÜÜDDÜÜLEME:LEME:

ÖÖğğrencilerden, dramatize etme yrencilerden, dramatize etme yööntemini ntemini 
kullanarak kendilerini katkullanarak kendilerini katıı,s,sııvvıı,gaz olarak ,gaz olarak 
ddüüşşüünmeleri istenebilir.nmeleri istenebilir.



PEKPEKĐŞĐŞTTĐĐRME:RME:

PekiPekişştirme ktirme kıısmsmıında nda ööğğrencilerle rencilerle 

birlikte kbirlikte küçüüçük bir deney yapk bir deney yapıılabilir ve labilir ve 

ggüünlnlüük hayattan birkak hayattan birkaçç öörnek daha rnek daha 

verilebilir.verilebilir.



Deneyin AdDeneyin Adıı::BuharlaBuharlaşşan Su Nereye an Su Nereye 
Gitti?Gitti?

Deney AraDeney Araçç--GereGereççleri:leri:Balon,Pet Balon,Pet ŞŞiişşe,Lee,Leğğen,Kaynama derecesinde en,Kaynama derecesinde 
su,sosu,soğğuk su.uk su.

Deneyin YapDeneyin Yapııllışıışı:: Deney iDeney iççin in öönce bir adet balon, bir adet knce bir adet balon, bir adet küçüüçük boy pet k boy pet 
şşiişşe, bir lee, bir leğğen ve kaynama derecesinde sen ve kaynama derecesinde sııcak su gereklidir. Pet cak su gereklidir. Pet şşiişşe ie iççine ine 
sosoğğuk su doldurulup balonla auk su doldurulup balonla ağğzzıı kapatkapatııllıır ve ler ve leğğenin ienin iççine yerleine yerleşştirilir. tirilir. 
LeLeğğene kaynamene kaynamışış su doldurulur ve pet su doldurulur ve pet şşiişşenin ienin iççinde durmasinde durmasıı sasağğlanlanıır. Bir r. Bir 
ssüüre beklenir ve bekledikre beklenir ve bekledikççe balonun e balonun şşiişşenin ienin iççinde suyun buharlainde suyun buharlaşşarak arak 
balonu balonu şşiişşirmesi girmesi göözlenir. Bu olayzlenir. Bu olayıın nedenleri hakkn nedenleri hakkıında nda ççocuklara sorular ocuklara sorular 
yyööneltilir. Bu cevaplar doneltilir. Bu cevaplar doğğrultusunda balonun neden ve nasrultusunda balonun neden ve nasııl l şşiişştitiğği anlati anlatııllıır.r.



GGüünlnlüük Hayattan Verilebilecek k Hayattan Verilebilecek 
DiDiğğer er ÖÖrnekler:rnekler:

Testideki suyun soTestideki suyun soğğuk olmasuk olmasıı ggüünlnlüük k 
hayattan hayattan öörnek verilebilir.rnek verilebilir.



NEDEN?NEDEN?

Testilerin suyu soTestilerin suyu soğğuk tutma uk tutma öözellikleri, zellikleri, 
gegeççirimli olmalaririmli olmalarıındandndandıır. Testiler dr. Testiler düüşşüük k 
derecelerde piderecelerde pişşirildikleri iirildikleri iççin nispeten in nispeten 
ggöözenekli kalzenekli kalıırlar. rlar. ĐĐççlerindeki suyu hafif lerindeki suyu hafif 
hafif ghafif göözeneklerinden dzeneklerinden dışışararıı verir. Bu olay verir. Bu olay 
aynen insandaki terleme olayaynen insandaki terleme olayıı gibi gibi 
buharlabuharlaşşma yoluyla ma yoluyla ııssıı ddüüzenlemesi yapar, zenlemesi yapar, 
serinlemeyi saserinlemeyi sağğlar.lar.



VVüücut cut ııssııssıı ddışış ssııcaklcaklııklar veya stres klar veya stres 
yyüüzzüünden artnden artışış ggöösterdisterdiğğinden kan inden kan 
doladolaşışımmıı hhıızlanzlanıır.Br.Bööylece ter bezleri ylece ter bezleri 
ççalalışışmaya bamaya başşlar.Deri lar.Deri üüzerinde oluzerinde oluşşan ter an ter 
buharlabuharlaşşarak varak vüücut cut ııssııssıınnıı dengeler.dengeler.



DEDEĞĞERLENDERLENDĐĐRME:RME:

DeDeğğerlendirme kerlendirme kıısmsmıında:nda:

1)Kat1)Katıılarlarıın,Sn,Sııvvıılarlarıın ve Gazlarn ve Gazlarıın genel n genel 
öözellikleri nelerdir?zellikleri nelerdir?

2)Buharla2)Buharlaşşma ve kaynama arasma ve kaynama arasıındaki ndaki 
farklar nelerdir?farklar nelerdir?

3)S3)Süüblimleblimleşşme nedir?me nedir?

SorularSorularıı sorulabilirsorulabilir……



Kaynaklar:Kaynaklar:

www.tubitak.comwww.tubitak.com

www.awww.ağğrrıı.ankara.edu.tr.ankara.edu.tr

www.fenveteknoloji.comwww.fenveteknoloji.com

www.kimyaevi.comwww.kimyaevi.com

www.fenokulum.comwww.fenokulum.com



HAZIRLAYAN:HAZIRLAYAN:

Gizem DemirciGizem Demirci

2033849820338498


