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KİMYASAL REAKSİYON 
GÖSTERİ 

1. Mumun yanması olayında hangi maddeler yanma sürecine katılmıştır? 

Havadaki oksijen ve mum reçinesi yanma sürecine katılmıştır. 

 

2. Mumun yanması sonucunda hangi ürünler oluşmaktadır? 

Mumun yanması sonucunda karbondioksit ve su buharı oluşmaktadır. 

 

3. Sizce mum üzerine kavanoz yerleştirdiğimizde alev neden söndü? 

Muma bir kavanoz yerleştirdiğimizde, mumun havadaki oksijenle 

etkileşimi kesilir. Mum kavanoz içindeki oksijenle reaksiyona devam 

eder. Kavanozdaki oksijen tükendiğinde, mum reçinesinin oksijenle 

reaksiyonu durmuş olur. Böylece mum söner. 

 

4. Denklemin sağ tarafındaki karbondioksit ve su moleküllerini oluşturan atomlar nereden 

gelmektedir? 

 

 

 

 

 

 

Karbondioksit ve su molekülerini oluşturan atomlar reaktifler-girenler kısmında gelmektedir. 

Girenler kısmındaki atomlar kimyasal olarak kopar ve yeniden düzenlenerek yeni ürünler 

oluşturur. 

ATOM VE MOLEKÜLLERİYLE AÇIKLAMA 

5. Kimyasal denklemin dengede olup olmadığını görmek için eşitliğin her iki tarafındaki 

hidrojen, karbon ve oksijen atom sayıları yazıp aşağıdaki tabloya kaydedin. 

 

𝑪𝑯𝟒 + 𝟐𝑶𝟐  𝑪𝑶𝟐 + 𝟐𝑯𝟐𝑶 

Atomlar Girenler Ürünler 

Karbon 1 1 

Hidrojen 4 4 

Oksijen 4 4 
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6. Bir kimyasal reaksiyonda yeni atomlar oluştu mu? 

Hayır. 

Bunu nasıl anladınız?  

Tablodaki kimyasal denklemin hem girenler 

yönündeki hem de ürünler yönündeki atomların 

cinsleri ve sayıları aynı olduğu görülmektedir. 

 

7. Fiziksel değişimde olduğu gibi örneğin katının sıvı hale geçmesi, maddenin gerçekten kendisini 

değiştirmemiştir. Kimyasal değişimde ise fiziksel değişimden farklı olarak madde kendini 

değiştirir. Bu nasıl gerçekleşir? 

 

Kimyasal değişimde atomlar birbirleriyle yer değiştirerek yeni farklı maddeler oluştururlar. 

Fiziksel değişimde bu olay çözünürlükte olduğu gibi maddelerin dağılmasıyla gerçekleşir, bu 

nedenle yeni maddeler oluşmaz. Kimyasal reaksiyonda farklı maddeler oluşmuş olsa da “kütle” 

korunmuştur. 

 

DAHA FAZLASI 

8. Kimyasal denklemin dengede olup olmadığını görmek için eşitliğin her iki tarafındaki 

hidrojen, karbon ve oksijen atom sayıları yazıp aşağıdaki tabloya kaydedin. 

 

Propanın yanması 

𝑪𝟑𝑯𝟖 + 𝟓𝑶𝟐  𝟑𝑪𝑶𝟐 + 𝟒𝑯𝟐𝑶 

Atomlar Girenler Ürünler 

Karbon 3 3 

Hidrojen 8 8 

Oksijen 10 10 

 

Bütanın yanması 

𝟐𝑪𝟒𝑯𝟏𝟎 + 𝟏𝟑𝑶𝟐  𝟖𝑪𝑶𝟐 + 𝟏𝟎𝑯𝟐𝑶 

Atomlar Girenler Ürünler 

Karbon 8 8 

Hidrojen 20 20 

Oksijen 26 26 

 


