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Çalışma Defteri

ÖN SÖZ

Sevgili Öğrenciler,

Bu çalışma defterinde öğretim süreçleri içerisinde kazandığınız bilgi ve becerileri kullanmanıza olanak 

tanıyacak çeşitli düzeylerde ve yapılarda etkinlikler bulunmaktadır. Bu etkinliklerle hem okulda 

işlemiş olduğunuz konuları tekrar etme hem de akademik gelişiminizi izleme imkânı bulacaksınız. Bu 

amaçla hazırlanan çalışma defterinde yer alan etkinlikler, bilişsel alan basamaklarını içerecek şekilde 

yapılandırılmıştır.

Çalışma defterinde boşluk doldurma, eşleştirme, çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı madde tipi 

etkinliklerinin yanı sıra bil-bul-çöz, kelime avı ve sudoku gibi içeriklerle keyifli vakit geçirmenizi 

sağlayan etkinlikler de yer almaktadır. Ayrıca “Hatırlıyor muyum?” bölümüyle akademik açıdan öz 

değerlendirmenizi yapabilecek ve eksik olduğunuz konuları karekodlar aracılığıyla tekrar etme fırsatı 

bulacaksınız.

Alanında yetkin uzmanlarca titizlikle hazırlanmış olan bu çalışma defteri ile akademik gelişiminize 

katkı sunmayı amaçlamaktayız. Bu çalışmanın eğitim hayatınızda olumlu yansımalarını görmek 

dileğiyle…
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1

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Meyve, sebze gibi gıda maddelerinin birçoğu asit ve baz içerir. Asit ve bazlar 
günlük hayatta yenilen gıdaların sindirilmesinden alınan ilaçlara hatta temizlik 
malzemelerine kadar birçok yerde kullanılır.

3

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Vücut, asitlerin ve bazların seviyesini kontrol etmeye yardımcı olan bir tampon 
sisteme sahiptir. Vücuttaki pH seviyeleri bikarbonat (HCO₃-) kullanılarak kontrol 
edilir. İnsan vücudundaki bazı organ ve dokular asit üretir. Örneğin kas dokusu 
çalışırken laktik asit üretir. Bu asit toplandığında bikarbonat iyonuyla nötürleşir. 
Vücuttaki pH değeri o kadar önemlidir ki bu değer değiştiğinde ve kısa sürede 
dengelenmediğinde insan hayatı tehlikeye girebilir.

2

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Asitler vücuda C vitamini (askorbik asit)  
alınmasında, otomobillerin çalıştırılmasında,  
hazır gıdaların raf ömrünün uzatılmasında etkilidir. 
Benzer şekilde temizlik maddelerinde kullanılan 
bazlar olmadan kıyafetlerdeki inatçı lekeler  
çıkarılamaz, mutfak ve banyolar temizlenemez. 
Asit ve bazların günlük hayattaki faydaları  
sadece bunlarla sınırlı değildir. Hayatın sağlıklı 
bir şekilde devam ettirilmesi vücuttaki asitle bazın 
varlığına ve asit-baz tepkimelerine bağlıdır.

Banyo temizliğinde yapısında  
baz bulunan deterjanlar

  

4

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Asit ve bazların bitkiler üzerinde faydaları vardır. 
Örneğin toprakta bulunan bazı asitler toprağı 
daha tanecikli hâle getirir, toprağın yapısını  
düzenler, hava ve su geçirgenliğini artırır.  Asitler 
farklı kullanım alanlarına sahiptir. Örneğin sülfürik 
asit gübre üretiminde kullanıldığı gibi otomobil 
pillerinde de kullanılır.  

Otomobil pillerinde H₂SO₄ 
kullanılır.

5

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Asit ve bazların insan sağlığı ve çevre 
üzerine yararlı etkileri olduğu gibi 
zararlı etkileri de vardır. Örneğin  
doğaya salınan SO₂ gazıyla oluşan 
H₂SO₄'e (sülfürik asit) maruz kalınması 
toksik etkisi olduğundan son derece 
tehlikelidir. H₂SO₄, asit yağmurları 
şeklinde çevreye de zarar verir.   

Asit yağmurlarının oluşumu

Aşağıdaki bilgileri hatırlayıp hatırlamadığınızı ilgili bölüme işaretleyiniz. Puan durumunuza göre  
aşağıdaki karekodları okutarak konu eksiklerinizi tamamlayınız.

Hatırlıyor muyum?
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6

Saf suyun pH değeri 7, yağmur suyunun pH değeri yaklaşık 5,6ʼdır. Bu değer 
bize yağmur suyunun az da olsa asidik özellikte olduğunu gösterir. Yağmur 
suyunun asitliğine neden olan faktörler; karbon dioksit, azot oksitler ve kükürt 
dioksitlerdir. 
Havadaki karbon dioksit yağmur suyunda çözünerek karbonik asit (H₂CO₃) 
oluşturur.
                CO₂ + H₂O    H₂CO₃  
Karbonik asit zayıf asittir. Kısmen iyonlaşarak H⁺ iyonları oluşturur. 
                H₂CO₃     H⁺  + HCO₃–

Karbonik asitten gelen H⁺ iyonları yağmur suyunun pH değerini düşürür.

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

7

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Yağmur suyunun asidik olmasının bir diğer nedeni NO, NO₂ gibi azot oksitlerdir 
(NOX). Havada az miktarda bulunan atmosferik bir gaz olan azot ve oksijenin bir 
kısmı yüksek sıcaklıklarda, güneş ışığı, yıldırım veya şimşek etkisiyle tepkimeye 
girerek NO₂, NO gibi azot oksitleri oluşturur. NO su ile tepkimeye girmez fakat 
oksijenle tepkimesinden oluşan NO₂ su ile tepkimeye girerek asit oluşturur. 
                  N₂+O₂     2NO                                
                 2NO+O₂     2NO₂  
Havadaki NO₂ suyla tepkimeye girerek HNO₃ oluşturur. 
               3NO₂ + H₂O    2HNO₃ + NO
Oluşan HNO₃ iyonlaşarak H⁺ iyonu verir. H⁺ iyonu, yağmur suyunun pH değerini 
düşürür.

8

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Yağmur suyunun pH’ının 5,6 dolayında olması çevre tarafından tolere 
edilebilir. Genellikle pH'ı 4,6ʼdan daha küçük değere sahip olan yağmurlara 
asit yağmurları denir. 
Yağmur suyunun pH'ının düşmesinin nedeni endüstrinin gelişmesi, enerji 
tüketiminin artmasıdır (özellikle santrallerde kükürt içeren kömür ve petrol 
gibi fosil yakıtların yakılması). Fosil yakıtların yakılması sonucu açığa çıkan 
kükürt havadaki oksijenle tepkimeye girerek SO₂ ve SO₃ oluşturur. 
                    S+O₂  ʼ SO₂ 
                    2SO₂+O₂  ʼ 2SO₃
SO₃ suyla tepkimeye girdiğinde ise H₂SO₄ oluşur. 
       SO₃ +H₂O ʼ   H₂SO₄
Oluşan H₂SO₄ asit yağmuru olarak yeryüzüne iner.

9

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Asit yağmuru çevreye zararlı etkileri olan, bir dizi kimyasal tepkimeyi tetikleyen, 
dünyayı etkileyen yağışların bir türüdür. Havada oluşan asitler yeryüzüne yağmur, 
karla karışık yağmur, kar veya sis şeklinde inebildiği gibi gazlar veya partiküller 
hâlinde de inebilir. 
Asit yağmurları birçok ekolojik etkiye sahiptir. En 
fazla etkilediği yerler göller ve akarsulardır. Asit 
yağmurları suları asidik yaparak bileşikler hâlin-
de bulunan ağır metallerin çözünmesine neden 
olur. Çözünen ağır metaller toprak, göl ve derelere  
karışarak suyun toksik hâle gelmesine neden 
olur. Suların asitliği arttıkça dere ve göllerdeki su  
canlılarının yaşamı tehlikeye girer. 

Asit yağmurundan etkilenen 
balıklar

Hatırlıyor muyum?
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10

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Asit yağmurları doğrudan ağaçları öldürmez. 
Yapraklara zarar vererek ağaçları zayıflatır. 
Yeşil ve sağlıklı olan yapraklar veya iğne 
yapraklar dökülür. Bulut ve sisler yağışların en 
asidik olanlarıdır. Asidik yağışlar yaprakların 
üzerinde bulunan mumsu tabakayı aşındırarak 
yaprakları tahrip eder. Yaprak zarar gördüğünde 
ve zayıfladığında onlara zarar veren hastalık 
ve böceklerden daha fazla etkilenir. Bu ağaçlar 
soğuk havalarda daha fazla zarar görür. Ayrıca 
ekosistemlerde su altında yaşayan türler de 
besin zinciri boyunca asit yağmurlarından etkilenir.

Asit yağmurlarından etkilenen 
ağaçlar

11

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Tarihi eserlerin, heykellerin ve binaların çoğu 
kireç taşı ve mermerden yapılmıştır. Kireç taşı ve 
mermerde bulunan kalsiyum karbonat asitlerle 
çözünen ancak suda çözünmeyen bir katıdır. 
Kalsiyum karbonattaki karbonat iyonları, 
hidrojen iyonları ile tepkimeye girerek karbonik 
asit oluşturur. Karbonik asit kalsiyum karbonatın 
daha fazla çözünmesine engel olur. Genel olarak 
tarihi eserlerin ve binaların tamamına zarar vermez.

Asit yağmurlarından etkilenen 
heykeller

Asit yağmurları ayrıca yapı malzemelerinin bozulmasına ve aşınmasına yol 
açarak tarihi eserlere de zarar verir.
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Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Asit yağmurları bazı önlemler alınarak en aza indirgenebilir. Evlerde daha az 
elektrik kullanmak, otomobiller yerine toplu taşıma araçlarını tercih etmek,  
bisiklete binmek veya mümkün olduğunca yürümek zararlı gazların salınımını 
azaltır. Bu önlemlerle enerji tasarrufu sağlandığı için ülke ekonomisine katkıda  
bulunulur ve çevre kirliliği de engellenebilir. Böylece gelecek nesillere daha  
temiz bir dünya bırakılabilir.

13

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Derişik asit ve bazlar gözlere, deriye ve vücut dokularına karşı son derece  
zararlıdır. Derişik asitler ve bazlar aşındırma ve toksik özelliğe sahiptir, çalışırken 
sağlık ve güvenlik önlemlerine dikkat edilmelidir. 

Derişik asit ve bazlar evlerde kesinlikle kullanılmamalıdır. Evlerde kullanılan  
çamaşır suyu, tuz ruhu gibi evsel kimyasallar meşrubat şişeleri, su şişeleri vs. içine 
konmamalıdır. Bu kapların içinde kimyasal olduğunu bilmeden kullanacaklar 
açısından kötü sonuçlara neden olabilir. Bu tür kimyasallar yiyecek ve içeceklerden 
farklı yerde bulundurulmalıdır.

Asit veya bazlarla çalışırken ortam mutlaka  
havalandırılmalıdır. Asitler seyreltilirken aside 
su ilave edilmemelidir. Asit ve bazların buharları 
kesinlikle solunmamalıdır. Laboratuvarda asit 
ve bazlarla çalışırken mutlaka sağlık ve güvenlik 
önlemlerine uyulmalıdır. Gazete haberi

Hatırlıyor muyum?
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14

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

NaClO (sodyum hipoklorit) ağartıcı olarak çamaşır sularında kullanılan 
kimyasallardandır. 
Evlerde temizlik amaçlı kullanılan tuz ruhu (HCl) hidroklorik asidin %10 - %12'lik sulu 
çözeltisidir. Çamaşır suyundaki sodyum hipoklorit sulu ortamda hipokloröz asit 
olarak bulunur. 
                        NaClO + H₂O  HClO + Na⁺ + OH – 
Tepkime sonucunda oluşan hipokloröz asit (HClO) bir başka asit olan tuz ruhu yani 
HCl ile karıştırılırsa aşağıdaki tepkime oluşarak toksik klor gazı oluşur. 
                         HClO + HCl ʼCl₂ + H₂O 
Çamaşır suyu ve tuz ruhu birbiriyle kesinlikle karıştırılmaması gereken evsel 
kimyasallardır. Açığa çıkan klor gazı keskin ve boğucu bir kokuya sahiptir. Oluşan 
klor gazı; gözleri, mukoza zarını, boğazı ve akciğerleri etkiler. Uzun süre klor gazına 
maruz kalınması ölüme neden olabilir. Sirke ile çamaşır suyu karıştırıldığında da 
sirkede bulunan asetik asitten dolayı yine klor gazı oluşur ve benzer etkiyi gösterir. 
Evsel kimyasalların, asit ve bazların ambalajları üzerindeki güvenlik uyarılarına 
kesinlikle dikkat edilmeli, kullanım talimatlarına uyulmalıdır. 

15
Hatırlıyorum

2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Lavabo açıcılar evsel kimyasallardan biridir. Lavabo açıcı olarak kullanılan malzemenin 
içinde sud kostik (NaOH), potas kostik (KOH) gibi bazların derişik çözeltileri kullanılır. 
Bu maddeler lavaboların tıkanmasına yol açan içinde keratin içeren kıl, saç ve tüylerin 
çözünmelerini sağlar.
Tıkanan lavabolarda, lavabo açıcının üzerine sıcak su dökülür. Sıcak su kullanılmasının 
nedeni tepkimeyi hızlandırmaktır. 
Lavabo açıcılar, kuvvetli baz çözeltisi olduklarından kullanılırken dikkatli olunmalıdır. 
Tahriş edici olduklarından çıplak elle dokunulmamalı, cilde temas ettirilmemelidir. 

16

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Evsel kimyasallar asit ve bazların sulu çözeltileri 
olduğundan aşırı miktarda kullanılmalarının sağlık 
açısından olduğu kadar tesisat ve çevre açısından da 
sakıncaları bulunmaktadır.
Aşırı miktarda lavabo açıcı kullanılması gider 
borularının bağlantı noktalarına konan plastik 
contaların ve PVC’den yapılan boruların aşınmasına 
ve su sızdırmalarına neden olabilir. Kireç ve pas 
sökücüler asit olduğundan tesisatlarda bulunan metal 
borularla tepkime vererek metal boruların aşınmasına 
dolayısıyla büyük hasarlara yol açabilir. 

17

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Temizlikte kullanılan klorlu çamaşır sularında bulunan klor insan ve çevre için 
oldukça zararlıdır. Bu ürünler atıklarla suya karışır. Suya karışan klor tehlikeli 
toksinler oluşturarak suda bulunan element ve minerallerle tepkime verir. 
Oluşan toksinler suya ve toprağa karışarak toprak ve suda uzun yıllar kaldığından 
toprağın ve suyun organik yapısını bozar. Bu nedenle bu ürünlere kalıcı organik 
kirleticiler de denir. Tehlikeli olan bu kimyasallar insanlarda kansere, endokrin 
bozukluklarına ve diğer ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Klorlu çamaşır 
suyu ile ilgili en önemli sorunlardan biri de hava ve su kaynaklarına bırakılan 
düşük seviyelerinin zamanla birikmesidir.

Hatırlıyor muyum?
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18

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Canlıların temel bileşenleri arasında karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerin yanı 
sıra su, asitler, bazlar, mineraller ve tuzlar bulunur. Mineraller vücutta kendi 
kendine oluşturulamayan, besinler yoluyla alınan inorganik tuzlardır. Sağlıklı 
yaşam için minerallere ihtiyaç vardır. Vücut için gerekli olan kalsiyum, sodyum, 
klorür, magnezyum gibi iyonlar besinlerdeki tuzlardan ve minerallerden 
sağlanır. Tuzlar vücut için önemli olduğu gibi günlük yaşamda ve endüstride çok 
kullanılan iyonik bileşiklerdir.

19

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Asitlerin bazlarla tepkimelerinde, bazın suda çözünmesiyle oluşan pozitif yüklü 
iyonlar ile asidin suda çözünmesi sonucunda oluşan negatif yüklü iyonların  
birleşmesiyle tuz oluşur. Tuzlar asit-baz tepkimeleri dışında metallerin asit ya 
da bazlarla verdiği tepkimeler sonucunda da oluşur.

          Tuzların Özellikleri
  İyonik yapılı bileşiklerdir ve en küçük yapıları birim   

          hücrelerdir. 
   Oda koşullarında genellikle katı hâlde bulunur.
   Katı hâlde, tuz iyonları belli yerleşim düzeni içinde bir    

           araya gelerek kristal yapıyı oluşturur ve farklı renklerde  
           olabilir. 

    Saf maddelerdir. 
    Erime ve kaynama noktaları yüksektir. 
   Katı hâlde elektrik akımını iletmezler. Sulu çözeltileri  

           ya da sıvı hâlleri  elektrik akımını iletir. 
    Suda az ya da çok çözünerek iyonlarına ayrılır. 
   Tuzların sulu çözeltileri nötr, asidik veya bazik özellik  

            gösterebilir. Bu  nedenle turnusol kâğıdına etkileri farklıdır.

20

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Tabloda asidik, bazik, nötr tuz örnekleri verilmiştir.

Hatırlıyor muyum?
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
TOPLAM PUANINIZ

KONUYU TEKRAR ETMELİSİNİZ

00-25

PUAN

ÇALIŞMALISINIZ

26-31

PUAN

ÇOK İYİ

32-40

PUAN

1-12. 

arası maddeler için 
karekodu okutun

18- 20. 

arası maddeler için 
karekodu okutun

13-17. 

arası maddeler için 
karekodu okutun

Hatırlıyor muyum?

http://meb.ai/tkS01E
http://meb.ai/Ja8SlV
http://meb.ai/UGR0yQ
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Kendime Notlar
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Verilen kavramları aşağıdaki kutucuklar içindeki açıklamalarıyla eşleştirip, kavramın başındaki harfleri 
kutucuğun yanındaki yuvarlağın içine yazınız.

1 CO₂, SO₃, NO₂ gibi gazların yağmur ile yeryüzüne ulaşmasıdır. ASodyum hipoklorit

2 Asidin anyonu ile bazın katyonunun birleşmesiyle oluşur. BNötralleşme

3 Kuru pil üretiminde kullanılan asidik tuzdur. CKireç taşı

4 Çamaşır suyunun ana bileşenidir. ÇTuz ruhu

5 Asit ve baz tepkimeleri için kullanılan isimdir. DÇamaşır sodası

6 Çamaşır suyu ile birlikte kullanılmaması gereken madde. EAsit yağmuru

7 Serum üretiminde kullanılan tuzdur. FKabartma tozu

8 Mermer ve tebeşir tozunun ana bileşenidir. GTuz

10 Kek, pasta ve gıda maddeleri üretiminde kullanılan bazik tuzdur.  INişadır

HSodyum klorür9
Çamaşır makinelerinde yumuşatıcı olarak kullanılan tuzdur.9

Eşleştirme
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Aşağıda karışık olarak verilen kavramları metinde uygun olan boşluklara yerleştiriniz.

SodyumYemek tuzuÇamaşır sodası

Tuz

Bazik

Nötralleşme

Katyon

Asidik

Sud kostik

Amonyum klorür

Karbon

Yemek sodası

Potas kostik

Kireç taşı

Anyon

1. Nötralleşme tepkimelerinde .................................... ve su oluşur.

2. Kalsiyum karbonat veya ……………......…………  olarak bilinen madde  CaCO₃ formülü ile belirtilir.

3. Asit ve baz arasındaki tepkime sonrasında su oluşmuş ise ................................. tepkimesi olarak da adlandırılır.

4. Nişadır adıyla bilinen ………………………………. asidik tuzdur.

5. Na₂CO₃ formülüne sahip olan ve 'Sodyum karbonat' adıyla bilinen bileşik ...................................  özel adıyla da ifade edilir.

6. Kireçle kaplı yüzeylerde kireci gidermek için kullanılan kimyasallar ................................. özellik gösterirler.

7. Lavabo açıcı olarak kullanılan malzemenin içinde ............................ (NaOH), ......................... (KOH) gibi bazların derişik 

çözeltileri kullanılır.

8. Gıda ürünlerini tatlandırmak ve et ürünlerinin uzun süre muhafaza edilmesi işlemlerinde  ............................. adıyla bilinen 

ve NaCl formülüne sahip olan madde kullanılır.

9. Yemek sodası adıyla bilinen tuzun yapısındaki elementler ..........................., hidrojen, ........................ ve oksijendir.

10. Asit-baz tepkimelerinde bazdan gelen  ........................... ile asitten gelen ........................... bir araya gelerek tuz oluşturur.

Boşluk Doldurma
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1. Metaller günlük hayatta birçok eşyanın yapısına giren 
önemli maddelerdir. Bu maddeler çeşitli maddelerle 
(H₂O, O₂, asitler ve bazlar gibi) tepkimeye girerek özelliklerini 
kaybederler.

 Buna göre metallerle ilgili,

 I. Aktif metaller tüm asitlerle etkileşerek H₂ gazı 
oluştururlar. 

 II. Tam soymetaller, kral suyu hariç asitlerle tepkime 
vermezler. 

 III. Yarı soymetaller sadece kuvvetli oksijenli asitlerle 
tepkime vererek NO, NO₂, SO₂ gibi gazlar açığa çıkarırlar. 

 IV. Amfoter metaller hem asitlerle hem de kuvvetli 
bazlarla etkileşerek H₂ gazı oluştururlar. 

 verilen yargılardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                         B) I ve III                          C) II ve IV 
                   D) I, II ve IV                  E) I, II, III ve IV

2. Asitlerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Nitrik asit bakır kaplarda saklanmamalıdır.
B) Asit çözeltisi hazırlanırken asit üzerine su eklenmelidir.
C) Asitlerle çalışırken koruyucu gözlük ve eldiven  

kullanılmalıdır.
D) Hidroflorik asit cam kaplarda saklanmamalıdır.
E) Fosforik asit gibi asitler nem çekme özelliğine sahip 

olduğu için cilde temas etmemelidir.

3. X maddesi ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. 

 •  Cilde temas ettiğinde cilt yanıklarına sebep oluyor.

 •  Alüminyum kapta saklanamıyor.

 •  Kıl, deri ve tırnak gibi proteinli maddeleri aşındırdığı  
   için lavabo açıcı olarak kullanılabiliyor.

 Buna göre X maddesi aşağıdaki maddelerden hangisi 
olabilir? 

 A) HCl                              B) H₂SO₄                               C) HNO₃ 

                      D) NaOH                                   E) NH₃ 

4. 

            1. Kap                            2. Kap                         3. Kap

 Yukarıda verilen kaplara sırasıyla Mg, Cu ve Zn metalleri 
atılıyor.

 Buna göre,

 I. 1. kapta H₂ gazı oluşur.

 II. 2. kapta tepkime gerçekleşmez.

 III. 3. kapta O₂ gazı oluşur.

 verilen yargılardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                          B) Yalnız III                          C) I ve II
                     D) I ve III                           E) I, II ve III

5. Asit yağmurlarıyla ilgili,

 I. Fosil yakıtların yakılmasıyla oluşan gazların su  
buharıyla tepkimesinden meydana gelir.

 II. Kireçli ve metal malzemeleri aşındırırlar.

 III. Toprağın  pH değerini değiştirerek toprağı  
verimsizleştirir.

 verilenlerden hangileri doğru olur?

A) Yalnız II                          B) Yalnız III                          C) I ve II
                      D) I ve III                           E) I, II ve III

6. Asit yağmuru ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Ormanların tahrip olmasına sebep olabilir. 
B) Toprağın veriminin artmasını sağlayabilir. 
C) Yer altı sularının kirlenmesine neden olabilir. 
D) Cilt yanıklarına sebep olabilir. 
E) Tarihi eserlere zarar verebilir.

Aşağıda yer alan çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

Çoktan Seçmeli
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7. Asit yağmurlarını ve çevre üzerindeki zararlı etkilerini 
azaltmak için,

 I. Araçlarda ve bacalarda filtre kullanmak,

 II. Fosil yakıtların kullanımını azaltmak,

 III. Alternatif enerji kaynaklarını geliştirmek,

 IV. Ormanlık alanları tarım alanlarına çevirmek,

 V. Kömür gibi yakıtları elektrik üretimi için kullanmak.

 verilenlerden kaç tanesi yapılabilir?

A) 1                 B) 2                C) 3                 D) 4                  E) 5

8. Günlük hayatta karşılaşılan asit ve bazlarla ilgili 
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Asitler genellikle gıdaların yapısında yer alır.
B) Bazlar genellikle temizlik maddelerinde yer alır.
C) Limonun yapısında yer alan ve limon tuzu olarak 

bilinen madde bir asittir.
D) Hijyen amaçlı lavaboların temizliğinde kullanılan 

tuz ruhu bir bazdır.
E) Lavabo açıcı olarak kullanılan sudkostik bir bazdır.

9. Aşağıda günlük hayatta karşılaşılan bazı asit ve  
bazların kullanım alanları verilmiştir.

        Asit-Baz Adı                      Kullanım Alanı                  

  I.    Amonyak                    Temizlik malzemeleri

  II.   Sönmüş kireç              Çimento yapımı

  III.  Kezzap                         Patlayıcı ve gübre üretimi

 Buna göre asit veya bazlardan hangilerinin kullanım 
alanı doğrudur? 

A) I, II ve III                          B) II ve III                          C) I ve III 
                        D) I ve II                          E) Yalnız I 

10.                           

                       Sodyum Karbonat

 Yukarıda görseli verilen tuz ile ilgili,

 I. Formülü Na₂CO₃’tır.

 II. Yaygın adı yemek sodasıdır.

 III. Temizlik maddesi olarak kullanılır.

 verilen yargılardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                          B) I ve II                           C) I ve III 
                     D) II ve III                       E) I, II ve III

 

11. Aşağıda verilen tuzlardan hangisinin yaygın adı 
yanlış verilmiştir?

            Tuz                       Yaygın Adı        

A) NaHCO₃              Yemek tuzu
B) CaCO₃                  Kireç taşı
C) NaCl                     Sofra tuzu
D) NH₄Cl                  Nişadır
E) Na₂CO₃                Çamaşır sodası

Çoktan Seçmeli
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12. Bir X tuzu ile ilgili aşağıdaki bilgiler biliniyor.

 •    Gıda sanayisinde kullanılıyor.

 •    Su arıtımı, sabun üretimi ve yolların tuzlanmasında  
     kullanılıyor.

 •    Halk arasında yemek tuzu olarak biliniyor.

 Bilgileri yukarıda verilen bileşiğin formülü  
aşağıdakilerden hangisindir?

A) NaHCO₃                           B) CaCO₃                            C) NaCl       
                        D) NH₄Cl                          E) Na₂CO₃   

13. Yaygın adı nişadır olan tuz ile ilgili,

 I. Formülü NH₄Cl’dür.

 II. Kuru pil üretimi ve ilaç yapımında kullanılır.

 III. Sulu çözeltisi bazik özellik gösterir. 

 verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                           B) I ve II                           C) I ve III 
                      D) II ve III                        E) I, II ve III

14. Aşağıda verilen tuzlardan hangisinin kullanım alanı 
yanlıştır?

           Tuzun yaygın adı  Kullanım alanı               

A) Yemek tuzu  İzotonik serum üretimi
B) Nişadır   Kalaycılık
C) Yemek sodası  Cam üretimi
D) Kireç taşı   Kağıt üretimi
E) Çamaşır sodası  Deterjan üretimi

15. CaCO₃ ile ilgili,

 I. Kireç taşı olarak bilinir. 

 II. Sulu çözeltisi asidik özellik gösterir. 

 III. İnşaat alanında kullanılır. 

 hangisi ya da hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I                           B) Yalnız II                           C) Yalnız III 
                     D) I ve III                       E) I, II ve III

Çoktan Seçmeli
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Kendime Notlar
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1.  

                I. kap                   II. kap                 III. kap                IV. kap                V. kap

 Yukarıdaki görselde verildiği gibi kaplara üzerlerinde sembolleri verilen metal parçaları atılıyor.

 Buna göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

 A) Hangi kaplarda tepkime gerçekleşir? Kısaca açıklayınız.

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

 B) Her bir kapta açığa çıkan gaz hangi gaz olur? Yazınız.

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

2. Efes antik kenti, İzmir’in Selçuk ilçesinde yer alan antik bir ören yeridir. Bu ören yerinde kireçli taşlardan ve mermerden 
yapılmış çeşitli yapılar bulunur. Uzun bir süredir ayakta kalan bu büyük, beyaz, mermer yapılar bugün asit yağmurları 
nedeniyle yok olma tehlikesi altındadır. 

 Buna göre,

 A) Bu yapıya zarar veren asit yağmurlarının temel nedeni nedir?

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

 B) Asit yağmurlarının antik kentteki yapılara nasıl zarar verdiğini açıklayınız.

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

Açık Uçlu Sorular 
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Açık Uçlu Sorular 

3. Lavabolarda kullanılan temizlik maddelerinden tuz ruhu ve lavabo açıcı olarak kullanılan sud kostik gibi maddelerin 
aşırı kullanımının zararları nelerdir? Açıklayınız

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

4. Aşağıda formülleri verilen tuzların sistematik adlarını ve yaygın adlarını tabloda ilgili alana yazınız.

Formülü Sistematik Adı Yaygın Adı

CaCO₃

NH₄Cl

Na₂CO₃ 

NaCl

NaHCO₃
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 ASİT VE BAZLARIN METALLERE ETKİSİ

 1. Yönerge: Öğrencilerden derse gelmeden önce asit ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini 
kavrayabilmek için aşağıda verilen sorular hakkında araştırma yapmaları istenir. Çevrim içi kaynaklardan arama 
yaparken “edu, org ve gov” uzantılı sitelerden faydalanmaları ve siber güvenlik kurallarına uymaları konusunda 
öğrencilere bilgi verilir.

 Buna göre aşağıdaki soruları cevaplandıranız.

 A. 

 Arkeologlar, özellikle mezarlarda ve mezar yapılarının yakınlarında yaptıkları kazılarda bakır, altın ve demirden yapılmış 
nesneler çıkarırlar. Bu nesnelerden altından yapılmış olanların demirden yapılmış olanlara göre daha az aşındığı gözlemlenir. 

 Bunun nedeni ne olabilir?

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

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

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

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

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

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

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

 B. 

 Camı aşındırma yoluyla şekil vererek dekoratif bir tablo hazırlamak isterseniz hangi asidi kullanmanız gerekir? 
........................................................................................................................................................           
........................................................................................................................................................   
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................... 

 C. 

 Yuvarlak bir altın levhanın üzerine, altını aşındırma yoluyla desenli bir kolye tasarlamak isterseniz hangi asit/asit-
leri kullanmanız gerekir? 
........................................................................................................................................................           
........................................................................................................................................................   
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 

Beceri Temelli - I
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 Ç. 

 Sülfürik asit cildinize temas ederse cildinizde hangi kimyasal olaylar gerçekleşir? 
........................................................................................................................................................           
........................................................................................................................................................   
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

 
D. 

 Gümüşten yapılmış çatal ve kaşıkları temizlemek için kezzap kullanılabilir mi? 
........................................................................................................................................................           
........................................................................................................................................................   
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

Beceri Temelli - I
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 FAYDALI MI? ZARARLI MI?

 2. Yönerge: Dünya kükürt dioksit emisyonu ile ilgili verilen metni okuyarak ilgili soruları cevaplayınız.

 Norilsk, Rusya’nın en büyük sanayi kentlerinden biridir. Dünyanın en büyük ağır metal eritme tesisine sahip kent, dünyada 
üretilen nikelin %20’sini, paladyumun %50’sini, kobaltın %10’undan fazlasını ve bakırın %3’ünü üretmektedir. Bununla 
birlikte Norilsk, günümüzde dünyanın en kirli ve zehirli şehirleri arasında yer almaktadır. Kentte yılda yaklaşık 500 bin 
ton bakır ve nikel oksit, 2 milyon ton kükürt dioksit havaya salınmaktadır. Havaya salınan aşırı kükürt dioksit gazı, 
yağmur suyunun pH değerini düşürerek asit yağmurlarına neden olmaktadır.

 A. SO₂ gazı haricinde atmosfere salınan hangi gazlar asit yağmurlarına neden olabilir? Bu kirletici gazların kaynakları  
     nelerdir?

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

 B. Norilsk şehrinde yaşayan insanların ortalama ömrünün, ülkedeki ortalama insan ömründen 10 yaş kısa olmasının 
     nedeni ne olabilir?

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

 C. Norilsk şehrinin kıyısında bulunan Yenisey nehrinde biyolojik çeşitliliğin azalmasının nedeni ne olabilir?

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

 Ç. Norilsk şehrinin merkezinden 32 km yarıçaplı bir alanda sebze yetiştirilememesinin nedeni ne olabilir?

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

 D. Asit yağmurlarını en aza indirgeyebilmek için hangi önlemler alınabilir?

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

Beceri Temelli - II
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 DEĞERLİ TANECİK TUZ

 Yönerge: Sınıf beş gruba ayrılır. Tuzlarla ilgili metni okunduktan sonra her grup aşağıda verilen konularından bir 
tanesini araştırıp sınıf ortamında sunar ve konu ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplar.

 TUZLAR 

 Tuz, çoğumuzun aklına sadece yemeklerde gelse de gerçekte canlılığın vazgeçilmez parçalarındandır. Canlı organizmalar, 
yaşamak için oksijen ve su kadar tuza da ihtiyaç duyar. Tuzlar, vücut için olduğu kadar günlük yaşamda ve endüstri 
alanında da çok önemli bileşiklerdir. Pek çok kullanım alanı olan tuzlar, bir asidin anyonu ile bir bazın katyonundan 
oluşmuş maddelerdir. Kuvvetli asitlerle kuvvetli bazların tepkimesi sonucu nötr tuzlar, zayıf asitlerle kuvvetli bazların 
tepkimesi sonucu bazik tuzlar, kuvvetli asitlerle zayıf bazların tepkimesi sonucu asidik tuzlar oluşur. 

 •    Bakır yüzeylerin kalaylanmasında kullanılan tuzun özellikleri ve farklı kullanım alanları 

 •    Eski Mısır da mumyacılıkta yaygın olarak kullanılan tuzun özellikleri ve farklı kullanım alanları 

 •    Evlerde salamura ve turşu yapımında kullanılan tuzun özellikleri ve farklı kullanım alanları 

 •    İnşaat sektöründe yaygın olarak kullanılan tuzun özellikleri ve farklı kullanım alanları 

 •    Havai fişek ve patlayıcı yapımında kullanılan tuzun özellikleri ve farklı kullanım alanları 

 A.  Araştırdığınız tuz örneklerini karşılaştırarak tuzların ortak özelliklerini tespit ediniz.

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

 B.  Araştırdığınız tuzların hepsi yemeklerde kullanılabilir mi? Açıklayınız.

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

 C.  Araştırdığınız tuzların hangi asit ve bazların tepkimesi sonucu oluşabileceğini tartışınız ve tepkime denklemlerini  
      yazınız.

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

 Ç.   Tepkime denklemlerinden yola çıkarak oluşan tuzları asidik, bazik ve nötr olarak sınıflandırınız. 
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................................

Beceri Temelli - III
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Bil-Bul-Çöz

SOLDAN SAĞA
5. Öksürük şurubu ve kuru pil üretiminde kullanılan asidik 

tuzun yaygın adı.
6. Genelde pH değeri 4,6'dan küçük olan yağış şekli.
8. Kimyasal adı sodyum karbonat olan maddenin halk ara-

sındaki adı.
9. Lavabo açıcı özelliği olan kimyasal madde.
10. Kabartma tozu ve temizlik maddesi olarak da kullanılan 

maddenin yaygın adı.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Mermer ve tebeşir formları bulunan bazik tuz.
2. Çamaşır suyu ile tuz ruhunun karıştırılması sonrasında 

oluşan tehlikeli madde.
3. Asit ve baz tepkimesi için kullanılan ifade.
4. Tuz ruhu ile karıştırılmaması gereken temizlik maddesi.
7. Asit anyonu ve baz katyonunun bir araya gelmesi ile  

 oluşan madde.

ANAHTAR KELİME
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Aşağıdaki bulmacayı çözerek anahtar kelimeyi bulunuz.

8

3

1

7

2
5

9

6
4



MATEMATİK-1123 KİMYA-10ORTAÖĞRETİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İpuçlarından yararlanıp verilen harflerden istenilen kelimeyi bulunuz. Renkli harflerden anahtar 
kelimeye ulaşınız.

Kelime Avı

ANAHTAR KELİME
1 2 3 4 105 116 127 138 9

                                   İPUÇLARI

1. Asit – baz tepkimesi     

    

2. NaCl

3. HCl

4. Fosil yakıt kaynaklı yağışlardır.  

 

5. Başkalaşınca mermere dönüşür. 

6. NH₄Cl

7. Çamaşır makinelerinde yumuşatıcı olarak kullanılır.

8. Akü üretiminde kullanılır.

9. Kimyasal adı sodyum bikarbonattır. 

10. Tuz oluşumunda baz tarafından verilen iyon. 
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CEVAP ANAHTARI

BOŞLUK DOLDURMA

1. Tuz 
2. Kireç taşı
3. Nötralleşme
4. Amonyum klorür
5. Çamaşır sodası
6. Asidik
7. Sud kostik / Potas kostik
8. Yemek tuzu
9. Sodyum / Karbon
10. Katyon / Anyon

EŞLEŞTİRME

1. E

2. G

3. I

4. A

5. B

6. Ç

7. H

8.  C

9. D

10.  F 

ÇOKTAN SEÇMELİ

1. E

2. B

3. D

4. A

5. E

6. B

7. C

8. D

9. A

10. C

11. A

12. C

13. B

14. C

15. D

AÇIK UÇLU

1.

A. 

I. kapta:     Tepkime gerçekleşir. Çünkü amfoter metal olan Al, kuvvetli bir baz olan NaOH ile tepkime verir.

II. kapta:   Tepkime gerçekleşir. Çünkü aktif bir metal olan Ca, asitlerle tepkime verir.

III. kapta:  Tepkime gerçekleşmez. Çünkü soymetal (tamsoy metal) olan Pt kral suyu hariç hiçbir asit 

                     ile tepkime vermez.

IV. kapta:  Tepkime gerçekleşir. Çünkü yarı soymetal olan Cu kuvvetli oksi asit olan HNO₃ ve H₂SO₄ 

                     ile tepkime verir.

V. kapta:   Tepkime gerçekleşmez. Çünkü Na bir amfoter metal değildir. Amfoter metaller dışındaki 

                     diğer metaller bazlarla tepkime vermezler.

B. 

I. kapta: H₂ 

II. kapta: H₂ 

III. kapta: Tepkime gerçekleşmez.

IV. kapta: SO₂ 

V. kapta: Tepkime gerçekleşmez. 
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CEVAP ANAHTARI

  
B. Asit yağmurları içerdikleri asitler nedeniyle kireçli (karbonatlı) maddelerle tepkimeye girerek aşınmalarına 

sebep olurlar. Asitler karbonatlı (CaCO₃ gibi) maddelerle tepkimeye girerek tuz CO₂ gazı ve su oluştururlar. 
Oluşan tuz suda çözündüğü için yapının bütünlüğü bozulmuş olur. 

3.

 Lavabo ve mutfaklarda kullanılan temizlik maddelerinin aşırı kullanımı buralarda yer alan çeşitli maddelerin 
aşınmasını, renklerinin solmasına ve kullanılamaz hale gelmelerine yol açabilir. Ayrıca gerek içerdikleri kimya-
sal maddeler gerekse tepkimeye girerek oluşturdukları kimyasal maddelerin sağlık üzerinde çeşitli zararlı  
etkileri bulunur. Bu tip maddelerin buharları solunum yolu, göz ve deri tahrişlerine neden olur. Cilde  
döküldüğünde yanık oluşturur. Çeşitli maddelerle etkileşime girdiklerinde zehirli gazlar oluşturabilirler.

 Tuz ruhu; kireçli olan seramik, derz dolgu, mermer yüzeyler ve metal eşyaların aşınmasına denen olur.  
Çamaşır suyuyla karıştığı zaman zehirli olan klor (Cl₂) gazı oluşmasına neden olur.

 Sud kostik; Lavabo açıcı olarak kullanıldığı zaman aşırı kullanımı boruların aşınmasına neden olur.

4.

 

Formülü Sistematik Adı Yaygın Adı

CaCO₃ Kalsiyum karbonat Kireç taşı

NH₄Cl Amonyum klorür Nişadır

Na₂CO₃ Sodyum karbonat Çamaşır sodası

NaCl Sodyum klorür Yemek tuzu (Sofra tuzu)

NaHCO₃ Sodyum bikarbonat Yemek sodası(Kabartma tozu)

AÇIK UÇLU
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BECERİ TEMELLİ
1.

A. Altın bir soy metal olup asidik maddelerle ve oksijenle tepkime vermez. Ancak demir aktif bir metal olup asidik maddelerle 
ve oksijenle tepkimeye girerek zamanla aşınır.

B. Camı aşındırma özelliğine sahip olan HF (florik asit, hidrojen florür) asidi kullanmak gerekir.

C. Altın bir soy metal olup sadece kral suyu ile tepkime verir. Kral suyu tuz ruhu ve kezzap asitlerinin karışımıdır. Altın kolyede 
aşındırma ile desenli kolye tasarlanmak istendiğinde kral suyu kullanılabilir.

Ç. Sülfürik asit (zaç yağı) kuvvetli bir asittir. Cilde temas ettiğinde derinin yapısındaki organik maddeler ile tepkimeye 
girerek yapılarındaki suları kendine çeker ve yapıyı bozar. Ciltte su toplanmasına ve cilt yanıklarına sebep olur.

D.  Gümüş (Ag) bir yarı  soy metaldir. Yarı soy metaller kezzap ile tepkimeye girerek azot oksit gazları oluşturarak aşınırlar. 
Bu yüzden gümüş kaşıkların temizliğinde kezzap kullanılmaz.

2.

A. Termik santrallerde elektrik üretimi, sanayi üretimi için gereken enerji, ısınma, ulaşım gibi ihtiyaçları karşılamak için 
kullanılan fosil yakıtların yanması veya doğal volkanik olaylar sonucunda atmosfere salınan SO₂ gazı haricinde CO₂ ve 
NO2 gibi gazlar da asit yağmurlarına neden olur.

B. Norilsk şehrindeki hava kirliliği ve oluşan asit yağmurları insanlarda akciğer kanseri, bronşit, nefes darlığı gibi solunum 
yolu hastalıkları ile birlikte deri, göz ve kan ile ilgili çeşitli rahatsızlıklara neden olur. Bu nedenle ortalama insan ömrü 
kısalır.

C. Göllere ve akarsulara düşen asit yağmurları, sudaki asit dengesini bozmaktadır. Örneğin pH değeri 5’in altına düştüğü 
zaman balıklar ölmeye başlar. Ayrıca mercanların kireçtaşından oluşan iskeletleri asidik sularda çözünür. Bu nedenle 
biyolojik çeşitlilik azalır.

Ç. Asit yağmuru toprağın kimyasal yapısını ve biyolojik koşullarını etkilemektedir. Toprağın yapısında bulunan kalsiyum, 
magnezyum gibi elementleri yıkayarak taban suyuna taşımakta, toprağın zayıflamasına ve zirai verimin düşmesine neden 
olmaktadır.

D. Evlerde daha az elektrik kullanmak, otomobiller yerine toplu taşıma araçlarını tercih etmek, binalara ısı yalıtımı yap-
mak, fabrika bacalarına uygun filtreler takmak, enerji verimliliği yüksek cihazlar kullanmak, fosil yakıt tüketimini azaltıp  
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak gibi önlemler asit yağmurlarını en aza indirgeyecektir.

3.

A. Öğrencilerin, araştırdıkları tuzları kıyaslayarak bu tuzların oda koşullarında katı hâlde bulundukları, erime noktalarının 
yüksek olduğu, saf oldukları, iyonik bağlı bileşikler oldukları gibi özelliklere ulaşmaları beklenmektedir.

B. NaCl, yemeklerde kullanılan tuzdur. Tüm tuzlar yemeklerde kullanılamaz.

CEVAP ANAHTARI

C.

NH₃ + HCl    NH₄Cl 

2NaOH + H₂CO₃     Na₂CO₃ + 2H₂O 

NaOH + HCl   ʼNaCl + H₂O 

Ca(OH)₂ + H₂CO₃  ʼ CaCO₃ + 2H₂O 

KOH + HNO₃   ʼ KNO₃ + H₂O

Ç.

NH₄Cl = Asidik tuz 

Na₂CO₃ = Bazik tuz 

NaCl = Nötr tuz 

CaCO₃ = Bazik tuz 

KNO₃ = Nötr tuz
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CEVAP ANAHTARI

KELİME AVI

Anahtar Kelime : ÇAMAŞIR SODASI

BİL - BUL - ÇÖZ

Anahtar Kelime : KİREÇ TAŞI




