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İsim:……………………………. 
 
Tarih:…………………………… ETKİNLİK SAYFASI – BÖLÜM 6, DERS 4 

 

SICAKLIK VE KİYASAL REAKSİYON HIZI 
 

GÖSTERİ 

1. Öğretmeniniz fosforlu çubuklardan birini ısıtmış 

diğerini soğutmuştur. Öğretmeniniz bu çubukları 

aktifleştirdiğinde, çubuklar farklı derecelerde ışık 

yayacaklardır.  

 Çubuklarda gerçekleşen kimyasal reaksiyonun hızlı ya 

da yavaş gerçekleştiğini nasıl anlarsınız? 

 

 

 

 

 

 Fosforlu çubuğu uzun süre dondurucuda bekletirsek, çubukların yaydığı ışık nasıl 

etkilenir? 

 

 

 

 

 

 

 Sizce reaktanlar ısıtıldığında kimyasal reaksiyon hızı artar mı? Neden? 
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ETKİNLİK 

Araştırma sorusu  

Reaktanlardaki sıcaklık kimyasal reaksiyon hızına etki eder mi? 

Her grup için malzemeler 

 Karbonat 

 Kalsiyum klorür 

 Su 

 Dereceli silindir 

 Terazi ya da ölçüm kaşıkları ( ½ çay kaşığı) 

 4 küçük plastik bardak 

 2 plastik kap 

 Sıcak Su ( 40 – 50 ºC) 

 Soğuk Su ( 0 – 5 ºC ) 

 Maskeleme bandı 

 Kalem 

Uygulama 

Karbonat çözeltisi hazırlama 

1. Maskeleme bandı ve kalem kullanarak 2 plastik bardağa da karbonat çözeltisi yazın.  

2. Dereceli silindir kullanarak 20 mL su alın ve bardaklardan birine boşaltın. 

3. Karbonattan 2 gr tartarak ( yaklaşık ½ çay kaşığı ) 20 ml su dolu bardağa boşaltın ve 

karbonat suda çözünene kadar çalkalayın. ( Not: Bardağın altında bir miktar karbonat suda 

çözünmeden kalabilir) 

4. Karbonat çözeltisinin yarısını diğer karbonat çözeltisi yazan bardağa boşaltın. 

Karbonat çözeltisi hazırlama 

5. Maskeleme bandı ve kalem kullanarak 2 plastik bardağa da kalsiyum klorür çözeltisi yazın.  

6. Dereceli silindir kullanarak 20 mL su alın ve bardaklardan birine boşaltın. 

7. Kalsiyum klorürden 2 gr tartarak ( yaklaşık ½ çay kaşığı ) 20 ml su dolu bardağa boşaltın 

ve kalsiyum klorür suda çözünene kadar çalkalayın. 

8. Kalsiyum klorür çözeltisinin yarısını diğer kalsiyum klorür çözeltisi yazan bardağa boşaltın 

Sıcak ve soğuk çözeltiler hazırlama 

9. Plastik kaplardan birine ¼ ‘ü kadar sıcak su 

diğerine ¼ ‘ü kadar soğuk su doldurun. Su 

çok fazla olmamalıdır. Bu sular sıcak ve 

soğuk su banyoları olarak kullanılacaktır.  

10. Sıcak su kabına bir kalsiyum klorür ve bir 

karbonat çözeltisi bardağını yerleştirin. Aynı 

şekilde diğer kalsiyum klorür ve diğer 

karbonat çözeltisi bardağını da soğuk su 

kabına yerleştirin. Her iki çözeltiyi yaklaşık 

30 dakika boyunca yavaşça sallayın.  
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11. Sallama işi için arkadaşlarınızdan yardım alabilirsiniz. Biriniz sıcak su banyosunu 

sallarken, diğeri soğuk su banyosunu sallayabilir.  

Çözeltilerin karıştırılması 

12. Aynı anda, sen ve arkadaşın (partnerin) sıcak ve soğuk çözeltiyi birbirine karıştırmalıdır. 

 

ATOM VE MOLEKÜLLERİYLE AÇIKLAMA 

2. Reaktanların sıcaklığı kimyasal reaksiyon hızını etkiler mi? nasıl anlarsınız? 

 

 

 

 

 

3. Moleküler seviyede, sizce neden sıcak çözeltilerdeki reaksiyonlar soğuk çözeltilerdeki 

reaksiyonlara göre daha hızlıdır? 

 

 

 

 

 

 

DAHA FAZLASI 

4. Videoda amonyum dikromat yanardağ deneyi izlediniz. Isı kimyasal reaksiyona nasıl etki 

eder? 


