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BÖLÜM 6 
DERS 6 ETKİNLİK SAYFASI CEVAP KÂĞIDI 

 

KİMYASAL REAKSİYONLA BİLİNMEYENİ BULMA 
 

GÖSTERİ 

1. İlk başta her iki tozda görünüş olarak birbirine benziyordu. 

Farklı olduğunu nerden anladınız? 

Tozlara tentürdiyot çözeltisi boşaltıldığında tozlardan biri 

renk değiştirirken diğeri aynı kaldı. 

2. Tentürdiyot çözeltisi bir toza eklenirken sadece fiziksel 

değişim yapmışken, başka bir toza eklendiğinde kimyasal 

değişim yapmıştır. Hangi toz tentürdiyot çözeltisiyle 

kimyasal reaksiyona girmiştir? 

 

Tentürdiyotla karıştırılan mısır nişastası muhtemelen 

kimyasal bir olaydır. 

Nasıl anladınız? 

Çünkü renk değişimiyle yeni bir ürün üretilmiş gibi gözükmektedir. Karbonatla 

tentürdiyot karıştırıldığında renk değişimi gerçekleşmez.  

GÖZLEM TABLOSU 

Test çözeltisi Karbonat Kabartma Tozu Krem tartar Mısır nişastası 

Su 
Değişim yok Kabarcıklar 

oluştu 

Değişim yok Değişim yok 

Sirke 
Kabarcıklar 

oluşup çabucak 

kayboluyor 

Kabarcıklar 

oluştu 

Değişim yok Değişim yok 

Tentürdiyot 
Değişim yok 

Kabarcıklar ve 

mor bir renk 

oluştu 

Turuncu bir renk 

oluştu 

Mor bir renk 

oluştu 

İndikatör 
Yeşilimsi-

mavimsi bir renk 

oluştu 

Kabarcıklar 

oluştu ve turuncu 

renk değişerek 

sarımsı-yeşilimsi 

bir renk oluştu 

Koyu turuncu-

pembemsi bir 

renk oluştu 

Yeşil bir renk 

oluştur. Bazı 

renkler turuncu 

olabilir. 
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3. Karbonat tozuna her bir çözelti ilave edildiğinde ne gözlemlediniz? 

Karbonat çözeltisine sirke ilave edildiğinde kabarcıklar oluştu. Tentürdiyot ve su ilave 

edildiğinde hiçbir değişim görünmedi. İndikatör çözeltisinde ise hafif bir renk değişimi 

gerçekleşti.  

4. Sizce her çözelti karbonat katısına aynı şekilde mi etki etmiştir? 

Hayır. Her çözelti birbirinden farklı şekilde etki göstermiştir. 

5. Bilinmeyen madde nedir? 

Bilinmeyen madde kabartma tozudur. 

6. Bu sonuca nasıl vardınız? 

Bilinmeyen maddenin test sonucu kabartma tozunun test sonucuyla benzer çıktı, bu 

nedenle bilinmeyen maddenin kabartma tozu olduğuna karar verdik. 

GÖZLEM TABLOSU 

Karbonat + mısır nişastası Karbonat + Krem tartar Mısır nişastası + Krem tartar 

Değişim yok Kabarcıklar oluştu Değişim yok 

 

 

7. Öğretmeniniz sirke ve krem tartar tozunu 

indikatör çözeltisiyle tepkimeye sokarak benzer 

yönlerini inceleyen bir deney yaptı. Siz, sirke ve 

krem tartar tozunun birbirine benzeyen özelliği 

hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Krem tartar ve sirkenin her ikisi de asittir. Baz 

özelliği gösteren maddelerle etkileşime girerek 

karbondioksit gazı oluşturur. 


