
TOP PATLADI MI YOKSA  !!!!



GGÜÜNLNLÜÜK YAK YAŞŞAMIMIZDA KARAMIMIZDA KARŞŞIMIZA IMIZA 
ÇÇIKAN OLAYIKAN OLAY

�� Bir futbol topu gBir futbol topu güündndüüz hava sz hava sııcakken cakken 
sertlesertleşşinceye kadar hava ile doldurulmuinceye kadar hava ile doldurulmuşştur. tur. 
Geceleyin balkonda bGeceleyin balkonda bıırakrakıılan topun sabahlan topun sabahıın ilk n ilk 
saatlerinde hava serinken daha yumusaatlerinde hava serinken daha yumuşşak olduak olduğğu u 
ggöörrüülmlmüüşşttüür. Topun hir. Topun hiçç hava shava sıızdzdıırmadrmadığıığınnıı
varsayarak sertlivarsayarak sertliğğinde geceinde gece--ggüündndüüz arasz arasıında nda 
meydana gelen bu demeydana gelen bu değğiişşikliikliğği maddenin i maddenin 
taneciklerden olutaneciklerden oluşştutuğğu fikrini de kullanarak u fikrini de kullanarak 
inceleme yapinceleme yapııllıır.r.









KKĐĐMYA KONUSU MYA KONUSU ĐĐLE LE ĐĐLGLGĐĐSSĐĐ

�� Futbol topu Futbol topu öörnerneğğindeki gibi gaz molekindeki gibi gaz moleküülleri lleri 
ssııcak ortamda daha cak ortamda daha ççok genleok genleşşirler.soirler.soğğuk bir uk bir 
ortama alortama alıındndığıığında yumunda yumuşşama eski halinden ama eski halinden 
dedeğğiişşiklik giklik göözlenir. zlenir. Bu olay aslBu olay aslıında snda sııcaklcaklııkla kla 
maddelerin arasmaddelerin arasıındaki mesafe artar ve ndaki mesafe artar ve 
taneciklerinin topun taneciklerinin topun ççeperine olan baseperine olan basııncncıı
dedeğğiişştirdiklerinden stirdiklerinden sııcak bir ortamda top daha cak bir ortamda top daha 
şşiişşkin ve serttir.kin ve serttir.



KKĐĐMYA KONUSUMYA KONUSU

�� GazlarGazlarıın genlen genleşşmesi ve gaz taneciklerinin mesi ve gaz taneciklerinin 
hareketlilihareketliliğği...i...



HEDEF VE DAVRANIHEDEF VE DAVRANIŞŞLARLAR

�� Hedef  1  :Hedef  1  : Maddenin diMaddenin diğğer hallerine ger hallerine gööre re 
gazlargazlarıın farkln farklııllığıığınnıı ve yave yaşşamamıımmıızdaki zdaki ööneminin neminin 
anlatanlatıılmaslmasıı

�� DavranDavranışışlar :lar :
11--)  )  GazlarGazlarıın yapn yapııssıınnıın anlatn anlatıılmaslmasıı
22--)  )  GazlarGazlarıın Fiziksel n Fiziksel ÖÖzelliklerinin anlatzelliklerinin anlatıılmaslmasıı
33--)) GazlarGazlarıın Kinetik Teorin Kinetik Teori’’ sinin asinin aççıılanmaslanmasıı



�� Hedef  2  :  Hedef  2  :  Gaz basGaz basııncncıı , , Gaz YasalarGaz Yasalarıınnıın n 
aaççııklanmasklanmasıı ve genel gaz denkleminin ve genel gaz denkleminin 
oluoluşşturulmasturulmasıı..

�� DavranDavranışışlar :lar :
�� 11--)  )  Gazlarda basGazlarda basıınnçç--hacim ilihacim ilişşkisini kisini 

kavrayacak,kavrayacak,
�� 22--)  Gazlar)  Gazlarıın hacimlerinin sn hacimlerinin sııcaklcaklııkla naskla nasııl l 

dedeğğiişştitiğğini ini ööğğrenecek,renecek,
�� 33--)  Genel gaz denklemini ve ideal gaz )  Genel gaz denklemini ve ideal gaz 

eeşşitliitliğğini tanini tanııyacak, yacak, 



�� Hedef  3  :  Hedef  3  :  GazlarGazlarıın genlen genleşşmesinin mesinin 
aaççııklanmasklanmasıı

�� DavranDavranışışlar  :  lar  :  

�� 11--)) GazlarGazlarıın genlen genleşşmesinin sebebinin mesinin sebebinin 
ööğğretilmesi retilmesi 

�� 22-- )) GazlarGazlarıın genlen genleşşmesinin gaz mesinin gaz 
yasalaryasalarııyla iliyla ilişşkilendirilmesikilendirilmesi



�� HEDEF 4  :HEDEF 4  : GazlarGazlarıın difn difüüzlenmesine zlenmesine 
iliilişşkin kurallarkin kurallarıı kavrayacak,kavrayacak,

�� DavranDavranışışlar : lar : 
�� 11--)) GazlarGazlarıın Difn Difüüzyonu ve Graham zyonu ve Graham 

YasasYasasıı
�� 22--)) GazlarGazlarıın n ÇöÇözzüünnüürlrlüüğğüü ve Henry ve Henry 

YasasYasasıı
�� 33--)) Gaz KarGaz Karışıışımlarmlarıı ve Dalton Yasasve Dalton Yasasıı



�� Hedef  5  :Hedef  5  : Maddelerin taneciklerinin Maddelerin taneciklerinin 
hareketlilihareketliliğği ve  si ve  sııcaklcaklııkla dekla değğiişşiminin gaz iminin gaz 
yasalaryasalarııyla ayla aççııklanmasklanmasıı

�� DavranDavranışışlar  : lar  : 

�� 11--)  maddelerin tanecikli yap)  maddelerin tanecikli yapııssıınnıın kavratn kavratıılmaslmasıı
�� 22--)  Tanecikli yap)  Tanecikli yapııya etki eden sya etki eden sııcaklcaklığıığın n 

kavratkavratıılmaslmasıı



�� GAZLARGAZLAR
�� BilindiBilindiğği gibi maddeler doi gibi maddeler doğğada ada katkatıı, s, sııvvıı veya veya gaz gaz 

hallerinden birinde bulunurlar. Bir maddenin bu hallerden hallerinden birinde bulunurlar. Bir maddenin bu hallerden 
birinde bulunmasbirinde bulunmasıı ssııcaklcaklıık ve bask ve basıınca banca bağğllııddıır. r. ÖÖrnerneğğin in 
su, 1 atmosfer bassu, 1 atmosfer basıınnçç altaltıında, Onda, O°°C den dC den düüşşüük k 
ssııcaklcaklııklarda katklarda katıı halde (buz), Ohalde (buz), O°°C ile 100C ile 100°°C arasC arasıında snda sııvvıı
ve 100ve 100°°C nin C nin üüzerinde de gaz halinde bulunur.zerinde de gaz halinde bulunur.

�� KatKatıı haldeki maddelerin belirli bir hacim ve biçimleri 
varken, sıvıların hacimleri belirli olup biçimleri 
bulundukları kaba göre değişir. Oysa gazların ne 
hacimleri ne de bibiççimleri belirli olmayimleri belirli olmayııp, bulunduklarp, bulunduklarıı
kabkabıın hacim ve bin hacim ve biççimini alimini alıırlar.rlar.



� 2. GAZLARIN FĐZĐKSEL ÖZELLĐKLERĐ VE     
KĐNETĐK TEORĐ

� Gazlar neden bulundukları kabın hacmini ve biçimini alırlar?

�� Gaz halindeki maddeler en küçük düzeyde ya 
atomlardan (helyum, neon v.b. soygazlar) ya da 
moleküllerden (azot, oksijen, karbon dioksit, amonyak 
v.b.) oluşur. Đster atom isterse molekül olsun bunlar "gaz 
tanecikleri"olarak adlandırılabilir. 

� Gaz tanecikleri bulundukları ortamda tamamen rastgele 
bir şekilde, çok hızlı (oda sıcaklığında saatte yaklaşık 
1600 kilometre) hareket ederler. Bu özellikleri "gazların 
kinetik teorisine" temel oluşturur



�� 1. Maddenin kat1. Maddenin katıı halinde, tanecikler arashalinde, tanecikler arasıında etkilenda etkileşşim im 
en yen yüüksek derecede olup,genel olarak, katksek derecede olup,genel olarak, katıı hal maddenin hal maddenin 
en yoen yoğğun halidir. Sun halidir. Sııvvıı haldeki madde haldeki madde tanecikleriarasındaki
etkileetkileşşme katme katıılara glara gööre daha zayre daha zayııf olup, sf olup, sııvvıı taneciklerinin taneciklerinin 
hareketine elvermekte ancak birbirlerinden fazla hareketine elvermekte ancak birbirlerinden fazla 

uzaklauzaklaşşmalarmalarıınnıı da engellemektedirda engellemektedir. . 



� 2. Gaz tanecikleri birbirleriyle veya bulundukları kabın 
çeperleri ile çarpışıncaya kadar her yönde ve çok hızlı
doğrusal hareketler yaparlar. Bu nedenle gaz tanecikleri 
bulundukları kabın tamamına yayılır ve kabın biçimini 
alırlar.

� 3. Gaz taneciklerinin yaptıkları çarpışmalar tümüyle 
esnek olup, çarpışmada herhangi bir enerji kaybı yoktur. 
Böylece çarpışan tanecikler önceki hızları ile başka bir 
doğrultuda hareketlerini sürdürürler.

şekil : Gaz taneciklerinin bulundukları kap              

içindeki hareketleri



� 4. Gaz taneciklerinin kinetik enerjileri sıcaklıkla (T) 
değişir. Gaz ısıtıldığında tanecikler çok daha hızlı hareket 
ederken, soğutuldukça hızları düşer. Teorik olarak, belirli 
bir sıcaklığa inilebildiğinde de tüm hareketler durur. Bu 
sıcaklık mutlak sıfır olarak bilinir ve -273, 15° C ya da O 
K (Kelvin) değerindedir.

� Bir gazın mutlak sıcaklığı °C cinsinden sıcaklığına 273,15 
eklenerek bulunur

� ve K cinsinden verilir. 



GAZ YASALARIGAZ YASALARI
� Gaz Basıncı (P) ve Ölçümü :

� Kinetik teoriden, gaz taneciklerinin bulundukları kap 
içersinde her yönde çok hızlı ve sürekli hareket ettiklerini 
biliyoruz. Bu şekilde kabın çeperlerine milyarlarca 
gaz taneciğinin çarpması gaz basıncının 
nedenidir.

� 3.1. Boyle Yasası
� Bir gazın basıncının hacmi ile nasıl bir ilişkisi 

vardır?



� Robert Boyle, sıcaklığın aynı kalması koşulu ile, belirli 
miktardaki bir gazın hacminin (V), basıncıyla (P) ters
orantılı değiştiğini bulmuştur. Yani hacim artırıldığı
takdirde basınç azalmakta, aksine hacim azaltığında 
da basınç artmaktadır 

� Bu teoriye göre bu durum hiç de şaşırtıcı değildir. Çünkü
bir gazın hacmi küçültüldüğünde, taneciklerin 
hareket edebilecekleri boşluk da azalmakta ve 
kabın çeperlerine çok daha sık çarpmaktadırlar. Bu ise 
basıncın artması anlamına gelir.

� P.V ilişkisini incelemiştir.

Robert BOYLE
(1627-1691)



CHARLES YASASI

Balonlarla ilgili yaptığı çalışmalarla 
meşhur Fransız kimyacısıdır.Charles 
balonlarla ısıtılmış sıcak hava 
kullanmıştır.
Charles yaptığı balon ile 45 dakika seyahat 

etmiştir,ancak indiği yerde korkuyla 
karşılanmıştır ve balonu köylülerce yırtılıp 
parçalanmıştır.

Jacques Alexandre Cesar CHARLES
(1746-1823)



SICAKLIK ARTTIKÇA GAZLARIN HACMĐ ARTAR.

(P,T ve n sabit)



Sabit basSabit basıınnççta ,sabit miktardaki gazta ,sabit miktardaki gazıın hacmi n hacmi 
ile sile sııcaklcaklığıığı dodoğğru orantru orantııllııddıır.(Charles)r.(Charles)



GAY LUSSAC YASASIGAY LUSSAC YASASI

Joseph Guy Lussac

(1778-1850)

Charles gibi balonlarla çalışmalar yapmış
Fransız bilim adamıdır.Gazlarla basınç
Sıcaklık ilişkisini incelemiştir.Kükürt, 
sodyum,potasyum eldesi ile ilgili deneyler
yapmış, ilk defa bor elementini saflaştırarak 
elde etmiştir.



Sabit hacimli bir miktar gazSabit hacimli bir miktar gazıın mutlak sn mutlak sııcaklcaklığıığı
ile basile basııncncıı dodoğğru orantru orantııllııddıır. (Gayr. (Gay--Lussac)Lussac)



Amadeo AVOGADRO
(1776-1856)

Asıl mesleği avukatlık olan 
Đtalyan bilim adamıdır.
Gazların miktar hacim ilişkisini 

Đncelemiştir.NŞA 22,4 L hacim
Kaplayan gazın 6,02x10²³ tane 
molekül içerdiğini bulmuştur.
Avogadro, aynı şartlarda eşit

hacimli gazların eşit sayıda 
molekül taşıdıkları sonucuna 
varmıştır.

AVOGADRO YASASI



SABĐT BASINÇ VE SICAKLIKTA MOL SAYISI ĐLE HACĐM 
DOĞRU ORANTILIDIR.



ĐĐDEAL GAZ DENKLEMDEAL GAZ DENKLEMĐĐ

=

P X V =  n X  R X T



DALTON KISMDALTON KISMĐĐ BASINBASINÇÇLAR LAR 
YASASIYASASI

Atom yapısıyla ilgili çalışmalarının 
Yanında gazların kısmi basınçlarını
Da inceleyen Đngiliz bilim adamıdır.
Dalton gazların kısmi basıncını

formülize etmiştir.Ayrıca periyodik
tablo ve atom kütlelerini hesaplamış
tır.



GAZLARIN KĐNETĐK TEORĐSĐ
1)Gazlar kapladıkları kabın hacmine göre ihmaledilecek kadar 
küçük hacimli molekül veya atomlardan oluşmuştur.Bu nedenle 
gazmoleküllerinin hacmi ihmal edilir.Fakat kütleleri
ihmal edilmez.

2)Gaz molekülleri arasındaki itme ve çekme kuvveti
ihmal edilir.

3)Gaz moleküllerinin hareketi gelişigüzel,sabit hızlı,Doğrusal ve 3 
boyutludur.

4)Gaz molekülleri hem birbirine hem de içindebulundukları kabın 
çeperine çarparlar.Buçarpışmalar esnek olup sonucunda enerji 
alışverişi olduğundan toplam kinetik enerji değişmez.

5)Aynı sıcaklıkta, gaz moleküllerinin ortalama kinetik ener-
jileri aynıdır.Ve gazların ortalama kinetik enerjileri,mutlak
sıcaklık ile doğru orantılıdır.



4. GAZLARIN D4. GAZLARIN DĐĐFFÜÜZYONU, GRAHAM YASASIZYONU, GRAHAM YASASI

� Graham aynı koşullarda farklı hızlarla difüzlenen gazların 
difüzlenme hızlarının (V) , bu gazların yoğunlukları (d) 
veya molekül ağırlıklarının (M) kare kökü ile ters orantılı
olduğunu bulmuştur.

� A ve B gibi iki ayrı gaz için bu yasa

� V1 / V2   =  ( d2  /  d1 )1/2          veya 

� Va / Vb   =   ( Mb / Ma )1/2          eşitlikleriyle ifade 
edilir.



�� GazlarGazlarıın dn düüffüüzyonu                                                           zyonu                                                           

(DĐFFÜZYON)



� DENEY :

� Bir futbol topu gündüz hava sıcakken sertleşinceye kadar 
hava ile doldurulmuştur. Geceleyin balkonda bırakılan 
topun sabahın ilk saatlerinde hava serinken daha 
yumuşak olduğu görülmüştür. Topun hiç hava 
sızdırmadığını varsayarak sertliğinde gece-gündüz 
arasında meydana gelen bu değişikliği maddenin 
taneciklerden oluştuğu fikrini de kullanarak deney yapılır.

� Deney için daha önceden sıcak bir ortamda top şişirilir 
daha sonra soğuk bir ortama alınan top yumuşadığı
gözlenir.



ÖÖĞĞRENME VE RENME VE ÖÖĞĞRETME RETME 
ETKETKĐĐNLNLĐĐKLERKLERĐĐ

�� ÖÖğğrencilerde anlatrencilerde anlatıılan konularlan konularıı ssıınamak ve namak ve 
konularkonularıın kaln kalııccııllığıığınnıı artartıırmak irmak iççin bilgisayar in bilgisayar 
ortamortamıında haznda hazıırlayacarlayacağığımmıız ilginz ilginçç şşeylerle eylerle 
konularkonularıı daha daha kavratdaha daha kavratıılmlmışış hale hale 
getiririz.getiririz.



ÖÖLLÇÇME VE DEME VE DEĞĞERLENDERLENDĐĐRMERME
�� ANKET  :ANKET  :

�� ANKET SORUSU : ANKET SORUSU : Bir futbol topu gündüz hava sıcakken 
sertleşinceye kadar hava ile doldurulmuştur. Geceleyin 
balkonda bırakılan topun sabahın ilk saatlerinde hava 
serinken daha yumuşak olduğu görülmüştür. Topun hiç hava 
sızdırmadığını varsayarak sertliğinde gece-gündüz arasında 
meydana gelen bu değişikliği maddenin taneciklerden 
oluştuğu fikrini de kullanarak nasıl açıklarsınız? 

� Belirtilen kategorilerde öğrenci cevapları incelendiğinde şu 
sonuçlara ulaşılmıştır : : 



�� 1.1. Lise 1 Lise 1 ööğğrencilerinin rencilerinin % 18% 18’’ii ve lise 2 ve lise 2 
ööğğrencilerinin rencilerinin % 27% 27’’sinin sinin tam veya tamatam veya tama
yakyakıın cevaplar verdikleri tesbit edilmin cevaplar verdikleri tesbit edilmişştirtir. . 
Bu gruptaki Bu gruptaki ööğğrenciler, srenciler, sııcaklcaklııkla tanecikler araskla tanecikler arasıı
mesafelerin arttmesafelerin arttığıığınnıı, taneciklerin h, taneciklerin hıızlarzlarıınnıın n 
ssııcaklcaklııkla dekla değğiişştitiğğini ve bu deini ve bu değğiişşikliikliğğin topun in topun 
ççeperlerine uygulanan baseperlerine uygulanan basııncncıı dedeğğiişştirditirdiğğini ini 
vurgulayarak bilimsel devurgulayarak bilimsel değğeri olan fikirler eri olan fikirler 
kullanmkullanmışışlardlardıır. r. 



� 2. Lise 1 öğrencilerinin % 36’sı, lise 2 
öğrencilerinin ise % 41’i verdikleri cevaplarla 
kavram yanılgılarına sahip olduklarını
göstermişlerdir. Sıcaklık değişimi ile 
taneciklerin büyüklüğünün değişmesi fikri bazı
öğrencilerce ileri sürülmüştür. Örneğin, “..topun 
içindeki tanecikler güneşte genleşir ve topu 
sertleştirirler.... soğukta ise topun içindeki 
tanecikler büzülerek topun yumuşamasına neden 
olurlar” şeklinde açıklamalarda bulunan 
öğrenciler vardır. Bu düşünce ders kitaplarında 
kullanılan “ısınan cisimler genleşir” fikrinin 
yeterince açıklanmamasından kaynaklanmış
olabilir. 



�� 3.3. Lise 1 Lise 1 ööğğrencilerinin rencilerinin % 31% 31’’i, lise 2 i, lise 2 ööğğrencilerinin rencilerinin 
ise ise % 14% 14’ü’ü verdikleri cevaplarla verdikleri cevaplarla olayolayıı anlamadanlamadııklarklarıınnıı
ortaya koymuortaya koymuşşlardlardıırr.. Bu gruptaki cevaplardan Bu gruptaki cevaplardan 
bazbazıılarlarıında, nda, ööğğrenciler futbol topunun yaprenciler futbol topunun yapııldldığıığı madde madde 
veya malzeme cinsinden olayveya malzeme cinsinden olayıı dedeğğerlendirmektedir. Yani erlendirmektedir. Yani 
futbol topunun yapfutbol topunun yapııldldığıığı maddenin taneciklerinin maddenin taneciklerinin 
genlegenleşşmeleri ve bmeleri ve büüzzüüşşmeleri sonucu bu olaymeleri sonucu bu olayıın oldun olduğğunu unu 
savunmaktadsavunmaktadıırlar. Bunun nedeni rlar. Bunun nedeni ööğğrencinin futbol topu rencinin futbol topu 
denince akldenince aklıına sadece plastik topun gelmesi olabilir. Bu na sadece plastik topun gelmesi olabilir. Bu 
ööğğrencinin yarencinin yaşşadadığıığı bböölge veya bulundulge veya bulunduğğu sosyal u sosyal ççevre evre 
nedeniyle olaynedeniyle olayıı anlayamamasanlayamamasıından kaynaklanmaktadndan kaynaklanmaktadıır. r. 
AyrAyrııca, bazca, bazıı ööğğrenciler top yere brenciler top yere bıırakrakııldldığıığı iiççin toprain toprağığın n 
veya betonun veya betonun ççekmesi sonucu topun havasekmesi sonucu topun havasıınnıın azaldn azaldığıığınnıı
savunmaktadsavunmaktadıırlar. Halbuki soruda topun hirlar. Halbuki soruda topun hiçç hava hava 
ssıızdzdıırmadrmadığıığı ifade edilmektedir. ifade edilmektedir. 



�� 4.4. Lise 1 Lise 1 ööğğrencilerinin rencilerinin % 1% 1’’i, lise 2 i, lise 2 ööğğrencilerinin ise rencilerinin ise 
% 18% 18’’i i soruya cevapsoruya cevap vermemivermemişş veya verilen veya verilen 
soruyu ksoruyu kıısmen veya tamamen yeniden yazarak smen veya tamamen yeniden yazarak 
cevapcevap vermivermişştir.tir. Bu tBu tüür cevaplar cevap vermeme r cevaplar cevap vermeme 
kategorisine yerlekategorisine yerleşştirilmitirilmişştir.tir.



� SONUÇ :

� Futbol topu örneğindeki gibi gaz molekülleri sıcak 
ortamda daha çok  genleşirler. Soğuk bir ortama 
alındığında yumuşama, eski halinden değişiklik gözlenir. 
Bu olay aslında sıcaklıkla maddelerin arasındaki 
mesafenin artması ve taneciklerinin topun çeperine olan 
basıncı değiştirdiklerinden sıcak bir ortamda top daha 
şişkin ve sert olmasına sebebiyet verir.


