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SSÜÜRERE

�� KarKarışıışımlar mlar �� 1 ders saati1 ders saati

�� KarKarışıışımlarmlarıın bilen bileşşenlerine ayrenlerine ayrıılmaslmasıı
�� 1 ders saati1 ders saati

�� Etkinlik; soruEtkinlik; soru çöçözzüümmüü ve deneyler ve deneyler 
�� 2 ders saati2 ders saati



�� KarKarışıışımlarmlarıın bilen bileşşenlerine ayrenlerine ayrıılmaslmasıı
konusunu konusunu benimsetmek.benimsetmek.

HEDEFHEDEF



DAVRANIDAVRANIŞŞLARLAR

�� * Konunun ne oldu* Konunun ne olduğğu au aççııklanklanıır.r.
�� * Kar* Karışıışımlarmlarıın n öözelliklerini zelliklerini aaççııklar.klar.
�� * Kar* Karışıışımlara mlara ççevresinden evresinden öörneklerrnekler verir.verir.
�� * Kar* Karışıışımlarmlarıı ggöörrüünnüüşşlerine glerine gööre gruplandre gruplandıırrıır.r.
�� * Homojen ve heterojen kar* Homojen ve heterojen karışıışımlar arasmlar arasıındaki farklarndaki farklarıı ssııralar.ralar.
�� * Heterojen kar* Heterojen karışıışımlardan basit karmlardan basit karışıışım, emm, emüülsiyon, slsiyon, süüspansiyonu spansiyonu 

aaççııklar.klar.
�� * Kar* Karışıışımlarmlarıın bilen bileşşenlere ayrenlere ayrıılmaslmasıında maddelerin aynda maddelerin ayıırt edici rt edici 

öözelliklerinden yararlanzelliklerinden yararlanııldldığıığı iiççin in ööncelikle maddelerin ayncelikle maddelerin ayıırt edici rt edici 
öözellikleri vurgulanzellikleri vurgulanıır.r.

�� * Kar* Karışıışımlarmlarıı ayayıırmak irmak iççin yin yööntem ntem öönerir.nerir.
�� *Kar*Karışıışımlarmlarıı bilebileşşenlerine ayenlerine ayıırma yrma yööntemlerinden ntemlerinden öözzüütlemetleme,  ,  

kristallendirmekristallendirme, dam, damııtma, tma, kromotografikromotografi yyööntemlerinde hangi ayntemlerinde hangi ayıırt rt 
edici edici öözelliklerin kullanzelliklerin kullanııldldığıığı aaççııklanklanıır ve yr ve yööntemlerin hangi ntemlerin hangi 
basamaklarda ilerledibasamaklarda ilerlediğği anlati anlatııllıır.r.

�� * Bu y* Bu yööntemler deneylerle pekintemler deneylerle pekişştirilir.tirilir.



HAZIR BULUNUHAZIR BULUNUŞŞLUK:LUK:

�� KarKarışıışımlarmlarıın bilen bileşşenlere ayrenlere ayrıılmaslmasıı
konusunun anlakonusunun anlaşışılabilmesi ilabilmesi iççin maddenin in maddenin 
ayayıırt edici rt edici öözelliklerinin bilinmesi gerekir.zelliklerinin bilinmesi gerekir.

�� Fiziksel ve kimyasal deFiziksel ve kimyasal değğiişşim konularim konularıına, na, 
homojen ve heterojen karhomojen ve heterojen karışıışım m 
kavramlarkavramlarıına hâkim olmak gerekir.na hâkim olmak gerekir.

�� Maddenin fiziksel hallerine ve Maddenin fiziksel hallerine ve öözelliklerine zelliklerine 
hâkim olunmalhâkim olunmalııddıır.r.



--++--Donma NoktasDonma Noktasıı

----++Erime NoktasErime Noktasıı

--++--Kaynama NoktasKaynama Noktasıı

++++++ĐĐletkenlikletkenlik

++++++ÇöÇözzüünnüürlrlüükk

----++EsneklikEsneklik

--++++GenleGenleşşmeme

++++++ÖÖzkzküütletle

GazGazSSııvvııKatKatııAyAyıırt Edici rt Edici ÖÖzellikzellik



KARIKARIŞŞIMLARIMLAR

KarKarışıışımlar:mlar: Birden fazla maddenin kimyasal Birden fazla maddenin kimyasal öözellikleri zellikleri 
dedeğğiişşmeyecek meyecek şşekilde rasgele oranlarda bir araya ekilde rasgele oranlarda bir araya 
getirilmesi ile olugetirilmesi ile oluşşturulan yeni maddelere karturulan yeni maddelere karışıışım adm adıı
verilir.verilir.

�� Saf Saf dedeğğildirler.ildirler.
�� KarKarışıışımmıı oluoluşşturan maddelerin kimyasal turan maddelerin kimyasal öözellikleri zellikleri 

korunur.korunur.
�� Fiziksel yollarla Fiziksel yollarla ayrayrışışttıırrıılabilirler.labilirler.
�� Erime ve kaynama noktalarErime ve kaynama noktalarıı sabit sabit dedeğğildir.ildir.
�� Sabit bir Sabit bir öözkzküütleleritleleri yoktur.yoktur.
�� KarKarışıışımmıı oluoluşşturan maddeler arasturan maddeler arasıında sabit bir oran nda sabit bir oran 

yoktur.yoktur.



Karışımlar

Homojen 
karışımlar

Heterojen
karışımlar



�� Homojen KarHomojen Karışıışımlar:mlar: Her yerinde aynHer yerinde aynıı
öözellikleri gzellikleri göösteren karsteren karışıışımlara homojen mlara homojen 
karkarışıışım denir. m denir. ÇöÇözelti olarak zelti olarak dada
adlandadlandıırrıılan homojen karlan homojen karışıışımlar tek bir mlar tek bir 
madde gibi davranmadde gibi davranıırlar.rlar.

�� Heterojen KarHeterojen Karışıışımlar:mlar:dedeğğiişşik yerlerinde ik yerlerinde 
farklfarklıı öözellikler gzellikler göösteren karsteren karışıışımlara mlara 
heterojen karheterojen karışıışımlar denir.mlar denir.
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�� KarKarışıışım ve bilem ve bileşşik arasik arasıındaki farkndaki fark

�� Kum tuz karKum tuz karışıışımmıı

�� Naftalin kum karNaftalin kum karışıışımmıı

�� ZeytinyaZeytinyağığı su karsu karışıışımmıı



KARIKARIŞŞIMLARIN BIMLARIN BĐĐLELEŞŞENLERENLERĐĐNE AYRILMASI NE AYRILMASI ĐĐLE LE 
ĐĐLGLGĐĐLLĐĐ DEDEĞĞERLENDERLENDĐĐRME SORULARIRME SORULARI

�� 1)Kar1)Karışıışımlarmlarıı bilebileşşenlerine ayenlerine ayıırma rma 
yyööntemleri nelerdir?ntemleri nelerdir?

�� 2)Zeytinya2)Zeytinyağığı su karsu karışıışımmıı hangi ayrhangi ayrıılma lma 
yyööntemiyle ve nasntemiyle ve nasııl ayrl ayrııllıır? r? 

�� 3)3)KromatografiKromatografi yyöönteminin anteminin aççııklayklayıınnıız?z?



KARIKARIŞŞIMLARIN BIMLARIN BĐĐLELEŞŞENLERENLERĐĐNE AYRILMASI NE AYRILMASI ĐĐLE LE 
ĐĐLGLGĐĐLLĐĐ DEDEĞĞERLENDERLENDĐĐRME SORULARIRME SORULARI

�� 4)Alkol su kar4)Alkol su karışıışımmıı …………………………. y. yööntemiyle ntemiyle 
ayrayrııllıır.r.

�� 5)Hava 5)Hava ……………………………… karkarışıışımmıına na öörnektir.rnektir.

�� 6)Heterojen kat6)Heterojen katıı ssııvvıı karkarışıışımlarmlarıına na 
…………………….. denir... denir.



KARIKARIŞŞIMLARIN BIMLARIN BĐĐLELEŞŞENLERENLERĐĐNE AYRILMASI NE AYRILMASI ĐĐLE LE 
ĐĐLGLGĐĐLLĐĐ DEDEĞĞERLENDERLENDĐĐRME SORULARIRME SORULARI

�� 7) I. Odun tala7) I. Odun talaşışı--demir tozudemir tozu
II. AlkolII. Alkol--susu
III. ZeytinyaIII. Zeytinyağığı--susu

YukarYukarııdaki kardaki karışıışımlardan hangilerinin ayrmlardan hangilerinin ayrıılmaslmasıında nda öözkzküütletle farkfarkıından ndan 
yararlanyararlanıılmaz?lmaz?

A)YalnA)Yalnıız II     B)Yalnz II     B)Yalnıız I    C)Yalnz I    C)Yalnıız III    D) II ve IIIz III    D) II ve III
�� 8)A8)Aşşaağığıdakilerden hangisi homojen kardakilerden hangisi homojen karışıışımdmdıır?r?

A)tuzlu suA)tuzlu su B)sisB)sis
C)yaC)yağğllıı boyaboya D)sD)süütt

�� 9)A9)Aşşaağığıdaki kardaki karışıışımlardan hangisi smlardan hangisi süüzme yzme yööntemiyle bilentemiyle bileşşenlerine enlerine 
ayrayrıılabilir?labilir?

A) kumA) kum--susu B) tuzB) tuz--susu
C) zeytinyaC) zeytinyağığı--susu D) ispirtoD) ispirto--susu



HAZIRLAYANLARHAZIRLAYANLAR

�� FFĐĐGEN HASRETGEN HASRET

�� HHÜÜSEYSEYĐĐN GN GÜÜLERLER

�� GGÜÜLDEN KAYALDEN KAYA


