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AÇIKLAMALAR 
KOD 524KI0015 

ALAN Gıda Teknolojisi 

DAL/MESLEK Alan Ortak  

MODÜLÜN ADI Kimyasal Değişimler 2 

MODÜLÜN TANIMI 

Bileşikleri ayrıştırma, iletkenlik, Faraday yasaları ve 

elektroliz işleminde kullanılan araçları tanıma yeterliğinin 

kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL Kimyasal değişimler 1 modülünü başarmış olmak 

YETERLİK Kimyasal değişimleri incelemek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modülle gerekli ortam sağlandığında, kurallara uygun 

olarak bileşikleri ısı enerjisi ve faraday yasalarına göre 

elektrik enerjisiyle ayrıştırabileceksiniz. 

Amaçlar 

Gerekli ortam sağlandığında; 

1.  Bileşikleri ısıyla ayrıştırabileceksiniz. 

2. Faraday Yasalarına uygun olarak bileşikleri elektrik 

enerjisiyle ayrıştırabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam 

Sınıf, atölye, laboratuvar, işletme, kütüphane, ev, bilgi 

teknolojileri ortamı (İnternet) vb. bireysel olarak veya grupla 

çalışabileceğiniz tüm ortamlar.  

Donanım 

Projeksiyon, bilgisayar, DVD çalar, televizyon, deney tüpü, 

cam boru, gaz toplama tüpü, mantar, bek, cam pamuğu, 

beher, deney tüpü, elektrot, güç kaynağı, bağlantı kablosu.  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçlarıyla kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamalarıyla kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Bileşikler uygun ortam oluşturulduğu zaman kendilerini oluşturan element veya 

gruplara geri dönüşüm yapabilirler. Bileşikler, kendilerini oluşturan bu saf maddelere 

ısıtılarak elektrik enerjisi yardımıyla (elektroliz) veya kendinden daha aktif bir metalle 

reaksiyona girmeleri sonucunda ayrışabilirler. 

 

Bu modülle bileşikleri değişik yöntemler kullanarak bileşenlerine ayrıştıracak, bir 

kimyasal maddeden birden fazla saf madde elde edecek, çevremizde yaygın olarak kullanılan 

kaplamacılığın (metallerin yüzeylerinin başka metallerle örtülmesi) nasıl yapıldığını 

kavrayacaksınız.  

 

Günümüzde farkında olmayarak bazı işlerimizde yaygın olarak kimyasallar 

kullandığınızı ve bu kimyasalları bileşenlerine ayrıştırdığınızı yine bu modülde göreceksiniz. 

Bu modül daha önce bilmeden yaptığımız bazı işleri bilinçli olarak yapmanızı sağlayacaktır. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

Bu modülle gerekli ortam sağlandığında,  kurallara uygun olarak bileşiklerin kimyasal 

değişimlerini inceleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde bileşiklerin ısıyla ayrılabildiğini gösteren basit örnekler var mı? 

Araştırınız. 

 

1. BİLEŞİKLERİ AYRIŞTIRMA 
 

1.1. Bileşiklerin Ayrışması 
 

Bileşikler iki ya da daha fazla atom veya atom gruplarının bir araya gelerek 

oluşturdukları saf maddelerdir. Bileşikler; kimyasal formüllerle ifade edilirler, kendilerine 

özgü özellikleri vardır. Homojendirler, bileşiği oluşturan elementler belirli oranlarda 

birleşirler, kimyasal yöntemlerle meydana gelirler ve yine kimyasal yöntemlerle 

bileşenlerine ayrılabilirler. Atom veya atom gruplarının kendi özelliklerini kaybederek farklı 

özelliklere sahip yeni atom veya gruplar oluşturması şeklindeki değişimlere kimyasal 

değişim adı verilmektedir. 

 

Bir saf maddeden başka bir saf madde elde edilmesinin değişik yöntemleri 

bulunmakta olup bunlardan bir tanesi de ayrıştırmadır (analiz). Bileşikleri ayrıştırırken 

genellikle saf maddeye enerji vermek gerekir. Bu enerjiler ısı enerjisi ve elektrik enerjisidir. 

Bu yöntemlerden başka bileşiklerin metal tuzlarına kendinden daha aktif bir metalle yer 

değiştirme reaksiyonu verdirerek bileşenlerine ayrıştırmak da mümkündür. 

 

1.2. Bileşikleri Isı ile Ayrıştırma 
 

Bileşiklerden bazıları ısı enerjisi yardımıyla kendisini oluşturan atom veya atom 

gruplarına ayrışırlar. Bu ayrıştırma işlemini farkında olmasak da günlük yaşantımızda 

uyguladığımız örnekler bulunmaktadır. Örneğin; evlerde yapılan hamur işlerinde kullanılan 

kabartma tozları,  bileşik olan sodyum bikarbonattır. Bu bileşik, hamur içine katılıp ısıtıldığı 

zaman sodyum karbonat, karbondioksit ve suya dönüşür. Oluşan karbondioksit ortamdan 

uzaklaşırken hamurun kabarmasını sağlar. 
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Resim 1.1: Hamurun kabarması sodyum karbonattan karbondioksitin ayrışması  

sonucunda oluşan bir olaydır. 

 

Bu olay;  

 
denklemiyle açıklanır. 

 

Bileşiklerin ısıyla ayrıştırılmasından endüstride sık sık yararlanmaktayız. Örneğin 

kireç, topraktan çıkarılan kireç taşının 800 - 1000 ºC de ısıtılmasıyla elde edilir. Sönmemiş 

kireç üzerine su dökülürse kireç kaymağı oluşur ki bu endüstride kullanılan kireçtir. Bu 

olayın kimyasal denklemleri aşağıdaki şekildedir.    

 

 
 

 

 

Resim 1.2: Kirecin suyla etkileşmesi sonunda kireç kaymağı oluşur. 
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Bazı bileşikler ısıtıldıklarında bileşik ve elementlerine ayrışmayıp doğrudan 

elementlerine ayrışırlar. Bu tür bileşiklere cıva (II) oksit, demir (II) sülfür örnek olarak 

verilebilir. 

 

 

 

Resim 1.3: Potasyum kloratın ısıtılması 

 

Bazı bileşiklerin ısıtıldıkları zaman ki değişiklikleri aşağıdaki gibidir. 

 

 Metal karbonatlar ısıtıldıklarında, karbondioksit ve metal oksit şeklinde 

parçalanırlar.  

 
 

 Metal hidroksitler (NaOH ve KOH hariç) ısıtıldıklarında metal oksit ve su 

molekülüne ayrışırlar.  

 
 

 Metal kloratlar ısıtıldıklarında metal klorürleri (tuzları)  ve oksijene ayrışırlar.  

 
 

 Bazı asitler ısıtıldıklarında metal olmayan oksitlerine ve suya ayrışırlar.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Temiz ve kuru deney tüpü alınız. 
 

 

 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İşle ilgili güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Deney tüpünün temiz ve kuru olmasını 

sağlayınız. 

 İçine potasyum klorat koyunuz ve 

üzerine mangan IV oksit ekleyiniz. 

 

 

 Kimyasallarla çalıştığınızı unutmayınız. 

 Kimyasalları alırken spatül kullanınız. 

 Tüpün ağzını cam pamuğu veya 

mantar ile kapatınız. 

 

 

 Isıtma sırasında oluşan gazın havaya 

karışmaması için tüpün ağzını iyice kapatınız.  

 Deney tüpünü kıskaç’a 450lik açıyla 

tutturunuz. 

 Cam boruya lastik hortumu geçiriniz. 

 Cam boruyu tüpün ağzına yerleştiriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Temiz bir beher alınız. 

 

 Beherin temiz olmasını sağlayınız. 

 

 Beher içersine yarıya kadar sıvı (su) 

madde koyunuz. 

 

 

 

 Gaz toplama tüpü içine aynı sıvıdan 

(su) doldurunuz. 

 

 

 Gaz toplama tüpünü ters çevirerek 

içindeki sıvıyı dökmeden behere 

daldırınız. 

 

 

 Ağzına kadar suyla dolu olan deney tüpünün 

ağzını parmağınızla kapatınız. 

 Tüpü ters çevirerek beherin içersine 

daldırınız. 

 Tüpten su dökülmemesine dikkat ediniz. 
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 Lastik hortumu gaz toplama tüpünün 

içine yerleştiriniz. 

 

 

 

 Behere daldırılan tüpün içine lastik hortumun 

diğer ucunu sokunuz. 

 Tüpü dip kısmından bek alevinde 

ısıtınız. 

 

 İçinde potasyum klorat bulunan tüpü bek 

alevinde ısıtınız. 

 Potasyum klorattaki değişiklikleri inceleyiniz. 

 Isıtmayı bitiriniz. 

 Bekin musluğunu kapatınız. 

 Hava gazı kaçağı olup olmadığından emin 

olunuz. 

 Tüpte oluşan potasyum klorürü 

gözlemleyiniz. 

 Isıtılan tüpte kalan maddeyle başlangıçtaki 

maddeler aynı mı? 

 İki madde arasında ne gibi değişiklikler oldu? 

Farklılıkları not ederek raporunuzda 

kullanınız. 

 Gaz toplama tüpünde sıvı üzerinde 

toplanan gazın hacmini okuyunuz. 

 Gaz toplama tüpünde biriken gaz ne gazı 

olabilir? 

 Nasıl anlayabiliriz? 

 Gazın hacmini doğru okuyarak not ediniz ve 

raporunuzda kullanınız. 

 Malzemeleri temizleyiniz. 

 Kullandığınız malzemeleri dikkatlice 

temizleyiniz. 

 Malzemelerin kırılabilir malzemeler 

olduğunu unutmayınız.  

 Sonuçları rapor şeklinde sununuz. 

 Aldığınız notlardan faydalanmayı 

unutmayınız. 

 Raporlarınızı kuralına uygun ve okunaklı 

olarak yazmaya özen gösteriniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
  

Sodyum kloratın ısıyla bileşenlerine ayrıştırılması deneyini yaparak raporunuzu 

yazınız. Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Kullanılacak malzemeler: 

1. Deney tüpü  6. Kıskaç  

2. Cam boru  7. Bek  

3. Beher   8. Kıskaç 

4. Hortum  9. Spatül 

5. Destek   10. Mantar 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

 Çalışma alanınızı deney yapmak için hazırladınız mı?   

 Deney tüpü içerisine sodyum klorat koydunuz mu?   

 Deney tüpünün ağzını lastik tıpayla iyice kapattınız mı?   

 Cam borunun ucuna lastik hortumu takarak lastik tıpaya 

geçirdiniz mi? 

  

 Deney tüpünü desteğe 45
o 
lik açıyla tutturdunuz mu?   

 Beherin içine su koydunuz mu?   

 2. deney tüpünü suyla doldurdunuz mu?   

 Suyla dolu deney tüpünü ters çevirerek beherin içine 

yerleştirdiniz mi? 

  

 Lastik hortumun diğer ucunu beherdeki deney tüpünün içine 

yerleştirdiniz mi? 

  

 Bek alev ayarını yaptınız mı?   

 Isıtma işlemini gereği kadar yaptınız mı?   

 Deney sonuçlarını veri olarak aldınız mı?   

 Tüp içindeki değişiklikleri gözlemlediniz mi?   

 Tüp içindeki gazın hacmini ölçtünüz mü?   

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi bileşiklerin özelliklerinden değildir? 

A) Kimyasal formülleri vardır. 

B) Kendilerine özgü özellikleri vardır. 

C) Bileşenler özelliklerini kaybetmezler. 

D) Bileşenler arasında sabit bir oran vardır. 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişmedir? 

A) Suyun donması 

B) Sudan oksijen elde edilmesi 

C) Suyun kaynaması 

D) Hiçbiri  

 

3. Aşağıdakilerden hangisi bazı asitlerin ısıtılmasıyla oluşan ürünlerdendir? 

A) Metal oksitler 

B) Ametal oksitler 

C) Tuzlar 

D) Bazlar  

 

4. Aşağıdaki ayrıştırma yöntemlerinden hangisiyle bileşikler bileşenlerine ayrıştırılamaz? 

A) Isıtılarak 

B) Elektrik enerjisiyle 

C) Kendinden daha aktif bir metalle 

D) Damıtarak  

 

5. Aşağıdakilerden hangisi saf madde değildir? 

A) Civa 

B) Saf su 

C) Tuzlu su 

D) Karbondioksit 

 

6. CaCO3’ın ısıtılmasından aşağıdaki hangi gaz oluşur? 

A) CO 

B) CO + O2 

C) CO2 

D) Hiçbiri 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi bileşiklerin ayırma yöntemlerindendir? 

A) Elektroliz 

B) Damıtma 

C) Mıknatıslanma 

D) Özkütle farkıyla 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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8. AgNO3 çözeltisi ve Cu levha kullanılarak yapılan ayrıştırma işleminde levha üzerinde 

biriken madde aşağıdakilerden hangisidir? 

A) NO 

B) O2 

C) Ag 

D) Cu 

 

9. NaHCO3’ın ısıyla ayrıştırılmasında hangi madde oluşmaz? 

A) H2O 

B) Na2CO3 

C) CO 

D) CO2 

 

10. H2SO4’in ayrıştırılmasında hangi madde oluşur? 

A) H2 

B) SO3 

C) SO2 

D) O2 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise  bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kurallara uygun olarak bileşikleri elektrik enerjisiyle 

bileşenlerine ayrıştırabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizde iletken ve yalıtkan olan katı maddeleri araştırınız. 

 

2. BİLEŞİKLERİ ELEKTRİK ENERJİSİ İLE 

AYRIŞTIRMA 
 

2.1. İletkenlik 
 

Bir sistemde elektrik alanın etkisi altında elektrik yüklerinin hareketinin sağlanması 

özelliğine iletkenlik adı verilir.  

 

Metaller (+1, +2, +3 değerlikli elementler); asit, baz ve tuz çözeltileri elektrik akımını 

iletirler. Bu nedenle bu maddelere iletken maddeler denir. Plastik, mıka, tahta gibi cisimlerle 

+5, +6, +7 değerlikli ametaller elektriği çok az iletir veya hiç iletmezler. Bu maddelere 

yalıtkan maddeler denir. İletken maddeler kendi aralarında iki şekilde elektriği iletir. Bunlar; 

katıların ( metalik ) iletkenliği ve elektrolitik iletkenliktir. 

 

2.1.1. Katıların ( Metalik ) İletkenliği 
 

Elektrik enerjisi madde içinde elektrik yükünün bir noktadan diğer bir noktaya elektrik 

akımı şeklinde iletilmesiyle taşınır. Elektriğin katılarda bu şekilde taşınması olayına metalik 

iletkenlik adı verilir. 

 

Katıların iletkenliği; katının özelliğine göre çok geniş bir aralıkta değişmektedir. Bu 

aralık 10
-20

 ile 10
-6

 ohm
-1

.cm
-1

dir.  Yani çok iyi bir iletken oldukları gibi iletkenliği yok 

denecek kadar az olacak şekilde özellikte gösterebilirler. 

 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.1: Bazı iletken maddeler 

Katıların iletkenliklerinde bir madde taşınması söz konusu değildir. Elektrik akımı 

metaldeki serbest elektronlarca taşınmaktadır. Bu serbest elektronlara değerlik elektronları 

da denilmektedir. Bu elektronlar kolaylıkla koparılabilir veya komşu atomlara da geçebilir. 

Atomlardaki bu elektronlar maddenin sıcaklığına bağlı olarak devamlı hareket halindedir. 

Elektronlar hareketleri sırasında diğer elektronlarla çarpışarak metal içinde elektron denizi 

oluştururlar. Bu sırada bir manyetik alan veya ona bağlı olarak ısı oluşur. Isının veya 

sıcaklığın artması metallerin iletkenliğini azaltırken direncini artırır. Bunun nedeni ise 

sıcaklığın artmasıyla iletken içerisindeki serbest elektronların titreşiminin artması ve iyonlar 

arasındaki uzaklığın kısalmasıdır. Bu nedenle iletkenlik azalırken direnç artar. İletkenlikle 

direnç ters orantılıdır. 

 

Bir iletkenin iki ucu arasına güç kaynağı bağlandığında iletken içinde elektriksel 

kuvvetlerin etkili olduğu bir ortam oluşur. Bu kuvvetlerin etkisiyle üretecin negatif 

kutbundan çıkan elektronlar pozitif kutba gelirler. Metal kristallerinde akım sadece negatif 

yük taşıyan elektronlar tarafından iletilir.  

 

 

Resim 2.2: Bazı yalıtkan maddeler 
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Bazı katı maddelerin iletkenliklerinin yok denecek kadar küçük olduğunu belirtmiştik. 

Bu tip maddeler ametalik özellik gösterirler. Bunlara karbon, kükürt, iyot gibi elementlerle 

plastik, mika, tahta gibi polimer örnek olarak verilir. Böyle maddelerde yük akışı 

olmamaktadır. Bunların son yörüngelerinde bulunan elektronlar atomlara sıkı şekilde bağlı 

olup kararlı yapıdadırlar. Bu atomlardan elektron koparmak çok zordur. Bu nedenle bunların 

üzerlerinden elektrik akışı olmaz ve elektriği iletmezler. 

 

2.1.2. Elektrolitik İletkenlik 
 

Elektrolit: Bir kimyasal maddenin kendisini çözen sıvı içerisinde çözünmesiyle 

iletkenlik gösteren çözeltilere elektrolit denir.  

 

Elektrolitik iletkenlik: Bir çözelti yardımıyla elektriğin iletilmesi olayına elektrolitik 

iletkenlik denir. 

 

İyon: Yüklü atom veya atom gruplarıdır. 

 

Dissosiyasyon: Bir elektrolitin iyonlaşan molekül sayısının toplam molekül sayısına 

oranıdır. Buna iyonizasyon derecesi adı da verilir. 

 

Bu iletkenlikte akıma bağlı olarak madde taşınması söz konusudur. İyon kristallerinin 

suda çözülmesiyle oluşan çözeltiler iyonik iletkenlik gösterirler. Bu iletkenliğin nedeni 

kristal içinde bağlı bulunan iyonların çözünme sonucu serbest hareket edebilir hale 

gelmesidir. Serbest hale geçen bu iyonlar elektrolit çözeltisi içinde hareket ederek elektrik 

akımının iletilmesine neden olurlar.  

        

İyonik kristallerin ergimişleri de iyonik iletkenlik gösterirler. Bunların iletkenlikleri 

dissosiyasyon ve akışkanlıkları tarafından belirlenir. Bir kısım tuzların eriyikleri (alkali, 

toprak alkali metalleri, gümüş ve kurşunun hidroksitleri…) kuvvetli elektrolit oldukları halde 

bazı tuzların eriyikleri (AlCl3…vb.) zayıf elektrolittir. Kuvvetli elektrolitlerin eriyikleri 

tamamen iyonlarına ayrıştıkları halde zayıf elektrolitlerin hem molekülleri hem de eriyikleri 

ortamda bulunur.  

 

İyonik kristallerden başka HCl, CH3COOH gibi sıvıların suda çözünmeleri durumunda 

da iyonlar oluşur. Bu nedenle bu maddelerin çözeltileri de iyonik iletkenlik gösterir.  

 

Çözeltiler ideal gaz moleküllerinde olduğu gibi salt sıcaklıkla orantılı kinetik enerjiye 

sahiptirler. Çözeltinin sıcaklığı artırıldığında iyonların kinetik enerjileri artar ve iyonların 

hareketleri hızlanır. Böylece çözeltiler elektriği daha iyi iletir duruma gelir.  

 

2.1.3. Elektroliz 

        

Elektroliz: Bileşikleri elektrik akımı ile ayrıştırmaktır. 

      

Elektrot: Elektrolit içersine daldırılan iletken metallerdir. 
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Elektroliz hücresi: Elektroliz olayının gerçekleştiği ve iki elektrotla elektrolit 

çözeltinin bir arada bulunduğu hücreye elektroliz hücresi denir. 

      

Anot: Pozitif ( + ) yüklü elektrottur. 

      

Katot: 1Negatif ( - ) yüklü elektrottur.  

      

Anyon: Atomların elektron almış halleridir. Negatif (-) yükle yüklenmiş atom veya 

atom grupları olarak da tanımlanabilir.  

      

Katyon: Atomların elektron vermiş halleridir. Pozitif  (+) yükle yüklenmiş atom veya 

atom grupları olarak da tanımlanır. 

          

Bir elektrik akımı elde etmek için tam bir devre gereklidir, yani elektrik yükünün 

çıktığı noktaya dönebileceği kapalı bir devre bulunmalıdır. Eğer tam devre içinde elektrolitik 

iletkenlik gösteren bir bileşen varsa elektrotlarda kimyasal reaksiyonlar olmalıdır. Böylece 

elektrik enerjisi kimyasal değişim meydana getirmek için kullanılır.  

 

 

Resim 2.3: Elektroliz olayı 

Bir elektroliz olayı şekil 2’de gösterilmiştir. Bu elektroliz olayının elektroliz devresi 

şöyle gösterilir.  
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Şekil 1: Elektroliz devresi 

Diyagramın üst yanındaki iki dik çizgi güç kaynağını gösterir. Uzun çizgi artı ucu, 

kısa çizgi eksi ucu belirtir. Eğri çizgiler genel olarak bakır bağlama tellerini gösterir ve güç 

kaynağını elektrotlara birleştirir. Elektrotlar serbest hareket etmekte olan M+ ve X
-
 iyonlarını 

içinde bulunduran elektrolitik bir iletken içine daldırılmıştır. Devre kapandığı zaman, güç 

kaynağı bir elektrik alanı meydana getirir ve bu alan elektronları oklarla gösterilen yönlerde 

iter. Elektronlar sol yandaki elektrotta kalabalıklaşırlar ve sağ yandaki elektrotta uzaklaşırlar. 

Sol yandaki elektrotta elektronları harcayan ve sağ yandaki elektrotta elektronları meydana 

getiren bir olay olmadıkça devre tam değildir. Kimyasal değişmeler olmalıdır. Soldaki 

elektrotta indirgenme olayı olmalıdır. Bu olayda bazı iyon ve moleküller elektron alarak 

indirgenirler. İndirgenme olayı her zaman katotta gerçekleşir. Sağdaki elektrotta bir iyon 

veya molekül tarafından elektronlar elektroda verilmelidir. Bir yükseltgenme (oksidasyon) 

olayı olmalıdır. Yükseltgenme olayının olduğu elektrot her zaman anottur. Katotta 

indirgenme olayının sürmesi için iyonlar katoda doğru hareketi sürdürebilmelidirler. Bu 

iyonlar artı yüklü iyonlardır. Aynı anda eksi yüklü iyonlar anoda doğru hareket ederler.  

 

Örnek olarak sıvı NaCl’de kristal sodyum klorürdeki sodyum ve klor iyonları ayrılmış 

durumdadır. Olayın denklemi  

 
şeklindedir.  

 

Elektroliz kabına konarak elektrik akımı uygulandığında negatif yüklü klor iyonları 

anottan klor gazı olarak açığa çıkarken pozitif yüklü sodyum iyonları da katotta sodyum 

metali olarak toplanır.  
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2.2. Faraday Yasaları 
 

Elektroliz olayını ilk kez inceleyen M. Faraday, elektroliz hücresinden geçen akım 

miktarıyla ayrılan madde miktarı arasındaki ilişkiyi gösteren iki yasa sunmuştur. Bu yasalara 

Faraday yasaları denilmiştir. Bu yasaya göre: 

 

1- Elektrolitik bozunma ürünlerinin miktarı (m), elektroliz hücresinden geçen akım 

miktarı ( Q ) ile doğru orantılıdır. Buna göre I akım şiddeti, t zaman denildiğinde 

 

 
 

m: madde miktarı (g) 

C: orantı katsayısı 

t: zaman (saniye) 

I: akım şiddeti (amp, coulomb sn
-1

) bağıntısı yazılır.  

 

2- Belli bir elektrik miktarının değişik elektrolitlerden ayırdığı maddelerin kütle 

oranları, bunların kimyasal eşdeğer ağırlıkları oranı gibidir. 

             

Bu kanundan yararlanılarak herhangi bir maddenin bir eşdeğer gramının ayrılması için 

gerekli olan elektrik miktarı bulunabilir. 1 coulomb’luk akım bir gümüş kulonmetresinde 

1,118 mg gümüş ayıran akım olarak tanımlanır. Gümüşün değerliği bir olduğundan eşdeğer 

ağırlığı atom ağırlığına eşit ve 107,870 g/mol
 
veya g/eşdeğer gram olur. Buna göre bir 

eşdeğer gram gümüşü açığa çıkaran akım miktarı; 

 

 
olur.  

 

Eşdeğer gram: Bir elementin, 1 atom gr hidrojenle veya ½ atom gram oksijenle 

birleşebilen miktarı veya bir maddenin 1 mol elektron alabilen veya verebilen miktarı olarak 

tanımlanır. 

 

1 eşdeğer gram = atom ağırlığı / değerlik 

 

Değerlik;  

 Asit ve bazlarda çözeltiye verilen H
+
 veya OH

-
 sayısına eşittir. 

 Yükseltgen ve indirgenlerde verdiği veya aldığı elektron sayısına eşittir. 

 Tuzlarda toplam pozitif veya negatif yük sayısına eşittir. 

 

O halde faraday kanununun 2. maddesine göre değişik maddelerin birer eşdeğer 

gramlarını açığa çıkarmak için gerekli olan akım miktarı  9,649.10
4
 coulombdur ki buna 

faraday sabiti adı verilir. Faraday sabiti F ile gösterilir. Genellikle bu sabit 96500 coulomb 

olarak alınır. 
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Elektroliz hücresinden bir faradaylık akım geçtiğinde ayrılan madde miktarı, z 

değerlik, M mol ağırlığı, olmak üzere m= M / z olur.  Bu bağıntı  1. faraday kanununda 

yerine konulacak olursa 

 

 
denklemi elde edilir. 

 

Örnek: 5 dakikada 1,00 amperlik bir akımla erimiş NaCl’ün elektrolizinden kaç gr 

klor elde edilebilir. 

 

Çözüm 

Verilenler 

I = 1 amp. = 1 coulomb/ sn
     

 

t =  5 dakika = 5 . 60 = 300 sn 

z = 1 

M = 35,5 g 

 

F = 96500 coulomb verilen değerleri Faraday yasalarının son formülüne 

uyguladığımızda; 

 

 
m = 35,5 . 1 . 300 / 1 . 96500 

m = 0,110 g klor elde edilir.  

 

Örnek: CuSO4 elektrolizinde, devreden 12 dakikada 0,500 akım geçmektedir. Bu süre 

içersinde katotta toplanan bakır miktarını bulunuz. 

 

Çözüm 

Verilenler 

I =  0,500 amp = 0,500 coulomb/ sn
 

t =  12 dakika = 12 . 60 = 720 sn 

M= 63,5 g 

F= 96500 coulomb 

z = 2 

 

 
m = 63,5 . 0,500 . 720 / 2 . 96500 

m = 0,1184 g 
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2.3. Elektroliz Olayında Kullanılan Araçlar 
 

2.3.1. Elektrot 
 

 

Resim 2.4: Elektrot 

Elektrolit içersine daldırılan (+) ve (-) kutuplu metallerdir. Pil veya elektroliz hücresi 

şeklinde olabilen herhangi bir elektrokimyasal hücrenin, dış devreye bağlandığı iki metalik 

ucu vardır. Bunlar hücrenin elektrotlarıdır. Elektrotların özelliklerine göre değişik çeşitleri 

vardır. 

 

Hidrojen elektrotu: Bir asit çözeltisiyle buna daldırılmış ve üzerinden hidrojen gazı 

geçirilen bir platin levhadan oluşmuştur. 

 

Metal - metal iyonu elektrotu: Bir metal çubuğun, bu metalin iyonlarını içeren bir 

çözeltiye daldırılmasıyla oluşan elektrottur. Bu elektrot tipi çok sık kullanılan bir elektrot 

tipidir. Elektrotta bulunan metal reaksiyona girdiği gibi elektron taşıyıcı olarak da görev alır. 

Metal - güç çözünen tuz-anyon tipi elektrot: Bir metal çubukla bu metalin zor 

çözünen bir tuzunu ve bu tuzun anyonunu içeren bir çözeltiden oluşmakta olan bir 

elektrottur. Belirgin özelliği potansiyeli anyon konsantrasyonu tarafından sağlanan bir metal 

ve metal iyonu elektrotu olmasıdır. 

 

Yükseltgenme - indirgenme elektrotları: Bu elektrotlar inert bir metalden yapma bir 

elektron aktarıcısıyla aynı elementin değişik yükseltgenme basamaklarında bulunan iki iyon 

türünü içeren bir çözeltiden oluşmuştur. 

 

Bunlardan başka klor elektrotu, bakır iyonu – bakır elektrotu, gümüş klorür elektrotu, 

kalomel elektrotu, demir (III) – demir (II) elektrotu, permanganat – mangan (II) elektrotu 

gibi değişik elektrot türleri de bulunmaktadır. 

 

2.3.2. Güç Kaynağı 
 

Genel tanımıyla bir enerji üreticisidir. Bu enerji elektrik enerjisi olduğu gibi mekanik, 

ısı ve ışık enerjisi şeklinde de olabilir. 
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Resim 2.5: Güç kaynağı 

2.3.3. Bağlantı Kabloları  
 

Elektrotları güç kaynağına bağlayan iletken tellerdir. Bu teller bakırdan yapılmışlardır. 

Bakır telin iki ucuna elektrik enerjisi uygulandığında bakırdaki elektronlar güç kaynağının 

pozitif kutbuna doğru hareket ederler. Endüstride genellikle bakır elektrotlar 

kullanılmaktadır. Bunun nedeni ise maliyetinin düşük olması, iyi bir iletken olmasından 

kaynaklanmaktadır. 

 

 

Resim 2.6: Bağlantı kabloları 

2.4. Başka Ayrıştırma Teknikleri 
 

Bileşikler elektrik ve ısı enerjisi dışında başka kimyasal değişimlerle de daha basit saf 

maddelere ayrıştırılabilir. Bir bileşiği başka bir saf maddeyle kimyasal etkileşime sokarak 

daha basit saf maddeler elde edilebilir. Metal bileşiklerinden metal elde etmek için bileşiği 

kendinden daha aktif bir metalle kimyasal etkileşmeye tabi tutmak yeterlidir. Aktif olan 

metal kimyasal tepkimeye girme isteği daha fazla olan metaldir. Metallerin aktiflikleri 

bağıldır. Bazı metallerin aktiflikleri minimum ayrışma gerilimlerine bağlıdır. Minimum 

ayrışma gerilimi; elektroliz olayında maddelerin iyonlarına ayrışması için gerekli en düşük 

enerji olarak tanımlanır. Her iyonun minimum ayrışma gerilimleri deneylerle hesaplanarak 
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katyonlar ve anyonlar için ayrı iki sıra meydana getirilir. Buna aktiflik sırası denir. Buna 

göre bazı metallerin aktiflikler sıraları şöyledir. 

 

 
 

Çinko, gümüş ve bakıra göre daha aktif iken sodyuma göre aktif olmayan maddedir. 

Şimdi bir metal tuzu çözeltisinden metalin nasıl açığa çıkarılacağını deneyle açıklayalım:  

 

1- 250 ml’lik beheri yarısına kadar suyla doldurunuz. 

 

 

 

2- Bir spatül bakır (II) sülfatı beher içine koyarak bagetle karıştırınız. 
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3- Bakır (II) sülfatı tamamen çözerek çözeltide oluşan rengi not ediniz. 

 

4- Çinko levhayı çözelti içersine daldırınız ve bir süre bekleyiniz. 

 

     

 

5- Çinko levhanın çözelti içersindeki kısmındaki renk değişimini not ediniz. 

 

 

 

6- Bakır (II) sülfat çözeltisindeki renk değişimini kontrol ediniz. 
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Bakır (II) sülfat çözeltisinin rengi başlangıçta mavi, çinko levha ise gri renklidir. 

Çinko levha çözeltiye daldırıldığında çinko levhadaki çinko elementi çözeltiye geçerken 

bakır (II) sülfat çözeltisindeki bakır elementi çinko levha üzerinde serbest hale geçer.  Çinko 

levhanın çözeltiye daldırılan kısmının rengi bu nedenle bakırın rengini alır. Çözelti, çinko 

sülfat maddesini içerir. Bu deneydeki bakır ve çinko birer element, bakır (II) sülfat ve çinko 

sülfat ise birer bileşiktirler. Çinko elementinin bakıra göre kimyasal değişime uğrama eğilimi 

daha fazla olduğu için bakır (II) sülfat çözeltisi içerisinden bakırı açığa çıkarmıştır.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Temiz bir beher alınız.   

 

 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İşle ilgili güvenlik tedbirlerini alınız.  

 Beherinizi temizleyiniz. 

 Beheri yarısına kadar saf suyla 

doldurunuz. 

 

 

 

 

 Bir miktar sülfürik asit ilave ediniz. 

 

 Derişik asitle çalıştığınızı unutmayınız. 

 Pipeti dikkatli kullanınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 İki deney tüpüne saf su doldurarak ters 

çevirip behere batırınız. 

 

 

 

 Deney tüplerini saf suyla doldurduktan 

sonra ağızlarını iyice kapatınız. 

 Ters çevirip behere daldırırken hava 

almamasına dikkat ediniz. 

 Deney tüplerini desteğe tutturunuz. 

 

 

 

 Deney tüplerini desteğe tuttururken 

dikkatlice tutturunuz tüpleri kırabilirsiniz.  

 Deney tüplerinin içine platin elektrodu 

yerleştiriniz. 

 Platin elektrotun çözelti içinde kalan ucun 

tüpün içersinde olmasına dikkat ediniz. 
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 Elektrotları iletken telle güç kaynağının 

kutuplarına bağlayınız. 

 

 

 Güç kaynağının fişinin prize takılı 

olmadığından emin olunuz. 

 Elektrotlara iletken teli bağlarken diğer ucu 

tüpten çıkarmamaya çalışınız. 

 Düzeneğe enerji veriniz. 

 

 

 

 Güç kaynağının fişini prize takınız. 

 Güç kaynağının enerji düğmesini açınız. 

 Deney tüplerinde biriken gazların 

hacimlerini karşılaştırınız. 

 

 Deney tüpünün içinde biriken gazların 

hacimlerini dikkatli olarak ölçünüz. 
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 Malzemeleri temizleyiniz. 

 Deneyde kullandığınız malzemeleri 

temizleyiniz. 

 Cam malzemelerin temizliğinde dikkatli 

olunuz. 

 Sonuçları rapor ediniz.  Yaptığınız deneyin raporunu yazınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Suyun elektrolizi uygulamasını yaparak raporunuzu yazınız. Bu faaliyet kapsamında 

aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için Evet, kazanamadığınız beceriler 

için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Kullanılacak malzemeler: 

1. Deney tüpü           

2. Beher              

3. Pipet                 

4. İletken tel              

5. Destek               

6. Platin elektrot                               

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma ortamını hazırladınız mı?   

2. Önlük giydiniz mi?   

3. Deney araç gereçlerini deney için hazırladınız mı?   

4. Deney tüplerini hava almadan behere yerleştirdiniz mi?   

5. Pipeti doğru kullandınız mı?   

6. Elektrotların ucunu deney tüpünün ağzına yerleştirdiniz mi?    

7. Anot ve katodu belirlediniz mi?   

8. Güç kaynağının fişini dikkatli olarak prize taktınız mı?   

9. Anot ve katot da meydana gelen değişiklikleri 

gözlemlediniz mi? 

  

10. Elektroliz olayını faraday yasasına göre gerçekleştirdiniz 

mi? 

  

11. Kimyasal reaksiyonu yazdınız mı?   

12. Raporlarınızı yazdınız mı?   

13. Deney araç-gereclerini tam olarak teslim ettiniz mi?   

 
 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Bir sistemde elektrik alanının etkisi altında elektrik yüklerinin hareketinin sağlanması 

özelliğine ne ad verilir? 

 

A) İyon  

B) Elektrik 

C) İletkenlik 

D) Elektroliz 

 

2. Bir sıvı yardımıyla elektriğin iletilmesi olayına ne ad verilir? 

 
A) İletkenlik 

B) Metalik iletkenlik 

C) Elektrolit iletkenlik 

D) Elektrik enerjisi 

 

3. Pozitif  (+) yükle yüklenmiş atom veya atom gruplarına ne ad verilir? 

 

A) Anyon 

B) Katyon 

C) Anot 

D) Katot 

 

4. Bir kimyasal tepkime kendiliğinden gerçekleşmiyor ancak elektrik enerjisi yardımıyla 

gerçekleşiyorsa bu olaya ne ad verilir? 

 

A) Elektroliz 

B) Elektroliz hücresi 

C) Elektrot 

D) Elektrik enerjisi 

 

5. 96500 rakamı size ne hatırlatıyor? 

 

A) Herhangi bir rakamı 

B) Faraday sabitini 

C) Gümüşün molekül ağırlığını 

D) İletkenlerin 18
o 
C’deki direnç sabiti 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. 50,0 mA’lik bir akım 60,0 dakikada bir gümüş nitrat çözeltisinden kaç gram gümüş 

ayırır? 

A) 0,401 g 

B) 0,201 g 

C) 0,195 g 

D) 1,201 g 

 
7. AuCl4 çözeltisi Au’lu elektrotlar arasında sabit bir akımla elektroliz ediliyor. 10 dakika 

sonra katodun ağırlığı 1,314 g artıyor. Buna göre devreden geçen akım şiddetini 

hesaplayınız? 

 

A) 5,32 amper 

B) 4,22 amper 

C) 3,22 amper 

D) 2,32 amper  

 

8. Aşağıdakilerden hangisi elektroliz olayının amaçlarından birisi değildir? 

 

A) Bileşikleri iyonlarına ayırmak 

B) Bileşiklerin elektrik enerjisiyle bileşenlerine ayrılabileceğini göstermek 

C) Elektrolit iletkenliği gözlemlemek 

D) Bileşiği saflaştırmak 

 

9. Şekerli suyun elektrik akımını iletmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisinde tam 

olarak açıklanmıştır? 

 

A) Şekerin organik bir madde olması 

B) Şekerin suda homojen olarak dağılması 

C) Şekerin iyonlarına ayrışması 

D) Şekerin suda moleküler olarak çözünüp iyonlarına ayrışmaması 

 

10. Elektrolit iletkenlikte yükseltgenmenin olduğu elektrot hangisidir? 

 

A) Anot 

B) Katot 

C) Her ikisinde de yükseltgenme olur. 

D) Her ikisinde de yükseltgenme olmaz. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Kontrol Listesi”ne geçiniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
Sodyum klorürün elektrolizi uygulamasını yaparak raporunuzu yazınız. Bu faaliyet 

kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için Evet, 

kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

 Kullanılacak malzemeler: 

1. Deney tüpü  4. İletken tel              

2. Platin elektrot  5. Destek                                               

3. Beher   6. Pipet                 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

 Eldiven ve iş önlüğünü giydiniz mi?   

 Güvenlik  tedbirlerini aldınız mı?   

 Kullanacağınız beher, deney tüpü ve pipetin temizliğini kontrol 

ettiniz mi? 
  

 Beherin yarısına kadar su koydunuz mu?   

 Sodyum klorür eklediniz mi?   

 Sodyum klorürü çözdünüz mü?    

 Deney tüplerini suyla doldurdunuz mu?   

 Deney tüplerini içindeki suyu dökmeden ters çevirerek beherin 

içine yerleştirdiniz mi? 
  

 Elektrotları yerleştirdiniz mi?   

 Elektrotları güç kaynağına bağladınız mı?   

 Anot ve katodu belirlediniz mi?   

 Güç kaynağına elektrik enerjisi verdiniz mi?   

 Anot ve katotta oluşan gazın hacimlerini karşılaştırdınız mı?   

 Anot ve katotta oluşan gazların neler olduğunu biliyor musunuz?   

 Faraday yasalarından faydalanarak anot ve katotta biriken gaz 

miktarlarını buldunuz mu? 
  

 Deney araç ve gereçlerini temizlediniz mi?   

 Deney araç-gereclerini tam olarak teslim ettiniz mi?   

 Raporlarınızı yazdınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise  “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.  
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Elektroliz yöntemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
I. Elektrik enerjisiyle ayrışma işlemidir. 

II.  Gerçekleşen olay kimyasaldır. 

III. Sadece bileşiklere uygulanabilir. 

A) I  B) II  C) I ve II D) I ve III 

 

2. Bir elektroliz sisteminde Na
+
, Ag

+
, K

+
, I

-
, Cl

-
, SO4

-2
, NO3

-
, CO3

-2 
 iyonlarını 

içeren bir çözelti bulunmaktadır. Elektroliz sırasında anotta ve katotta hangi 

maddeler açığa çıkar? 
 Anot Katot 

A) Na O2 

B) K Cl2 

C) I2 Ag 

D) Cl2 S2 

 

3. Elektroliz sırasında elektrotta toplanan madde miktarıyla ilgili;  
I. Devreden geçen akım miktarıyla doğru orantılıdır. 

II. Elektrolizi yapılan maddenin değerliğiyle ters orantılıdır. 

III. Elektrotun yüzey alanıyla doğru orantılıdır. 

Yukarda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 

A) yalnız III B) I ve II C) I ve III D) II ve III     

 

4. Eşit mollerde NaNO3, KNO3, Ca(NO3)2 ve Cu(NO3)2 tuzları çözülerek 

hazırlanan çözelti elektroliz ediliyor. Katotta önce hangi element açığa çıkar? 
A) Na  B) Ca  C) Cu  D) K  E) H2 

 

5. CuSO4  çözeltisi 0,2 F akımla elektroliz ediliyor. Katotta kaç mol, hangi madde 

toplanır? 
A)0,1 mol SO4

-2
   B)0,1 mol Cu  C)0,2 mol H2 D)0,2 mol OH 

 

6.   I. Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme olur. 
 II. Katotta metal, anotta ametal açığa çıkar. 

III. Akımın yönü anottan katota doğrudur. 

İfadelerinden hangileri pil ve elektroliz sistemlerinin ortak özelliğidir? 

A) I  B) I ve III C) I ve II D)  II ve III  

 

7. Kireç taşından sönmemiş kireç elde edilişiyle ilgili olarak aşağıda verilen 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Isı etkisiyle ayrışmadır.  

B) Olayda sönmemiş kireçle birlikte karbondioksit gazı da oluşur. 

C) Sönmemiş kireç, kireç taşının özelliklerini taşır. 

D) Kimyasal bir olaydır. 

MODÜL DEĞERLENDİRME  
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8. ‘’Gümüş nitrat çözeltisi içersine bakır levha daldırılarak gümüş açığa 

çıkarılıyor.’’ Bu ayrıştırma işlemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Elektroliz        

B) Isı enerjisiyle ayrıştırma     

C) Çözünürlük farkıyla ayrıştırma   

D) Kendinden daha aktif bir metalle yer değiştirme reaksiyonuyla ayrıştırma 

 

9.  AgNO3 çözeltisinin elektrolizinde 3,24 gr. Ag açığa çıkaran elektrik yükü 

miktarı erimiş AlCl3’ ün elektrolizinde kaç gr Al açığa çıkarır? ( Ag: 108; Al: 

27)  
A) 27  B) 8,1  C) 2,7  D ) 0,81              

 

10.  Bir faraday elektrik yükü için; aşağıdaki tanımlarından hangileri doğrudur? 
I.  1 mol elektron yüküdür. 

II.  96500 coulomb’dur. 

III. CuSO4 çözeltisinden 1 mol Cu açığa çıkaran elektrik miktarıdır.  

A) I  B) II  C) III  D) I ve II  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 B 

3 B 

4 D 

5 C 

6 C 

7 A 

8 C 

9 C 

10 B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 C 

3 B 

4 A 

5 B 

6 B 

7 C 

8 D 

9 D 

10 A 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 C 

3 B 

4 C 

5 B 

6 B 

7 C 

8 D 

9 A 

10 D 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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