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BÖLÜM 6 
DERS 7 ETKİNLİK SAYFASI CEVAP KÂĞIDI 

KİMYASAL REAKSİYONLA ENERJİ DEĞİŞİMİ 
 

ETKİNLİK 

1. Sirke ve karbonat karıştırıldığında sıcaklık değişti mi yoksa aynı mı kaldı? 

Sıcaklık değişti, azaldı 

2. Grubunuzun bulduğu en düşük sıcaklık nedir? 

Yaklaşık 15 ºC 

3. Karbonat çözeltisi ve kalsiyum klorür katısı karıştırıldığında sıcaklık değişti mi yoksa aynı 

mı kaldı? 

Sıcaklık değişti, arttı 

4. Grubunuzun bulduğu en yüksek sıcaklık nedir? 

Yaklaşık 90 ºC 

Karbonat ve sirke reaksiyonu 

5. Bu reaksiyon endotermik mi yoksa ekzotermik midir? 

Endotermiktir 

6. Bu reaksiyonda girenler kısmında bağların kırılması ve ürünler kısmında bağların 

oluşması sonucu enerji değişimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Bağ kırılması için dışarıdan enerji gerekir, bağ oluşumunda ise dışarıya enerji salınır. Bu 

reaksiyonda bağ kırılması için gereken enerji bağ oluşumunda çıkan enerjiden daha 

fazladır 

7. Kimyasal olaylar iki yönlü tepkimlerdir. Eğer tepkime denkleminde iki yönlü ok 

kullansaydınız, büyük ve küçük okların yönlerini nasıl belirlerdiniz? 

Büyük ok girenler tarafına küçük ok ise ürünler tarafına yerleştirilirdi. Bu büyük ok’un 

dışarıdan daha çok enerji aldığı gösterir.  

Karbonat ve kalsiyum klorür reaksiyonu 

8. Bu reaksiyon endotermik mi yoksa ekzotermik midir? 

Ekzotermiktir 

9. Bu reaksiyonda girenler kısmında bağların kırılması ve ürünler kısmında bağların 

oluşması sonucu enerji değişimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Bağ kırılması için dışarıdan enerji gerekir, bağ oluşumunda ise dışarıya enerji salınır. Bu 

reaksiyonda bağ oluşumunda salınan enerji bağ kırılmasında gereken enerjiden daha 

fazladır. 
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10. Kimyasal olaylar iki yönlü tepkimlerdir. Eğer tepkime denkleminde iki yönlü ok 

kullansaydınız, büyük ve küçük okların yönlerini nasıl belirlerdiniz? 

Büyük ok ürünler tarafına küçük ok ise girenler tarafına yerleştirilirdi. Bu büyük ok’un 

dışarıya daha çok enerji saldığını gösterir.  

DAHA FAZLASI 

11. Deneyde hangisi endotermik ve hangisi ekzotermik reaksiyondur? 

Kendi kendine şişen balon endotermik, el ısıtıcısı ekzotermiktir. 

12. Kendiliğinden şişen balonun ürünlerdeki enerjisiyle reaktanlardaki enerjisi 

karşılaştırıldığında, bağları koparmak için gereken enerji miktarı hakkında ne 

söyleyebilirsiniz? 

Bağları koparmak için gereken enerji bağları oluşturmak için gereken enerjiden daha 

fazladır. Bu nedenle reaksiyon endotermiktir.  

13. El ısıtıcısının ürünlerdeki enerjisiyle reaktanlardaki enerjisi karşılaştırıldığında, bağları 

oluşturmak için gereken enerji miktarı hakkında ne söyleyebilirsiniz? 

Bağları oluşturmak için gereken enerji bağları koparmak için gereken enerjiden daha 

fazladır. Bu nedenle reaksiyon ekzotermiktir.  

14. Sizce kendi kendine şişen balon içerisinde oluşan gaz nedir? 

Sitrik asit ve karbonat reaksiyonu sonucu oluşan gaz karbon dioksittir.  

EK DERİNLEŞTİRME 

15. Reaksiyonda gerçekleşen değişimler nelerdir? 

Renk değişimi, çökelti oluşması baloncuklar ve farklı renklere dönüşümler  

 

16. Sıcaklık değişimini not ettiniz mi? 

Termometrede sıcaklık değişimini gözlemleyemedik. Çünkü bağ kırıldığında enerji alımı ve 

bağ oluşumunda ise enerji salınımı çok küçük miktarda gerçekleştiği için termometre bunu 

ölçememiştir.   
 

 


