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BÖLÜM 6 
DERS 5 ETKİNLİK SAYFASI CEVAP KÂĞIDI 

 

KATALİZÖR VE KİMYASAL REAKSİYON HIZI 
GÖSTERİ 

1. Öğretmeniniz size Filin diş macunu ve şişedeki cin adlı iki deney izletti. Bunlar kimyasal 

değişim midir? 

Her iki gösteri deneyi de kimyasal değişmedir. 

Nasıl anladınız? 

Her iki reaksiyonda da hidrojen peroksit parçalanmış su ve gaz oluşmuştur. Ürünler 

kısmında farklı maddeler oluştuğundan dolayı değişim kimyasal değişimdir.  

 

ATOM VE MOLEKÜLLERİYLE AÇIKLAMA 

2. Her iki deney farklı görünmesine rağmen, her iki reaksiyondaki hidrojen peroksit 

ayrışması benzerdir. Aşağıda verilen eşitlik soruları cevaplamanıza yardımcı 

olacaktır.  

 

 

  

 Hidrojen peroksit ayrıştığında hangi yeni maddeler oluşuştur? 

Su ve oksijen gazı oluşmuştur 

 Her iki deneyde de katalizör olarak adlandırılan bir madde kullanılmıştır. Kimyasal 

reaksiyonlarda katalizörün görevi nedir? 

Katalizör kimyasal reaksiyonun daha hızlı gerçekleşmesini sağlar. 

 

 Eğer katalizör kimyasal reaksiyona etki ediyorsa, neden bir ürün olarak çıkmamıştır? 

Katalizör atomları ürünler kısmında maddeye katılmaz ve tekrardan bir araya gelir. Bu 

nedenle ürün olarak çıkmaz 

 

ETKİNLİK 

3. Bu etkinlikte kimyasal reaksiyonun olduğunu hangi ipuçları sağlıyor? 

Baloncuklar, Sıcaklık değişimi kimyasal reaksiyonun oluştuğunu belli ediyor.  

4. Bu etkinlikteki katalizör nedir? 

Hamur mayasında bulunan bir madde katalizör görevi görüyor. 
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5. Hamur mayasını hidrojen perokside eklediğinizde hidrojen peroksidin parçalandığını 

kanıtlayan şey nedir? 

Hamur mayası eklendiğinde oksijen gazının oluşturduğu baloncuklar oluşmaktadır. 

Oksijenin oluşması hidrojen peroksidin parçalandığının kanıtıdır. 

 

6. Bu etkinlikteki kimyasal denklemi yazdığınızda, Kimyasal denklemin ürünler kısmı hamur 

mayasını içermekte midir? 

Katalizörler kimyasal denklemin ürünler kısmına yazılmaz, hamur mayası da bir katalizör 

görevi gördüğü için denklemin ürünler kısmında yer almamıştır. 

 

DAHA FAZLASI 

7. Bakır II sülfat çözeltisine Sodyum klorür tuzu ve bir parça alüminyum yerleştirdiğinizde 

kimyasal reaksiyon nasıl gerçekleşmiştir? 
Baloncuklar oluştu, renk değişti, sıcaklık arttı ve farklı bir katı madde oluştu. 

8. Bu deneydeki katalizör nedir? 
Katalizör tuzdur 

9. Hidrojen perokside maya eklenmesiyle, alüminyuma tuz eklenmesinin benzer yönü nedir? 
Her iki tepkimede de katalizör vardır. Maya katalizörünün eklenmesi hidrojen peroksidin 

parçalanmasını hızlandırmış, tuz katalizörünün eklenmesi alüminyumun bakır II sülfat ile 

reaksiyonunu hızlandırmıştır. 


