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11. SINIF, II. DÖNEM II. KİMYA SINAVI

2. 4,6 gram C2H5OH’nin yanması sonucu 32,6
kkal ısı açığa çıkmaktadır. 
Buna göre C2H5OH’ün molar oluşum entalpisi 
kaç kkal/mol’dür?
(C2H5OH = 46 g/mol, DHCO2= -94 kkal/mol, DHH2O= 
-68 kkal/mol)

1. Şekildeki sistem 1 atm basınçlı ortamda serbest 
piston ile dengede olup, eşit bölmeli kaptaki her 
bir bölme V hacmindedir. 

Buna göre kaplar arasındaki M musluğu sabit 
sıcaklıkta açılırsa piston nerede dengeye gelir?

3.Yukarıdaki iki reaksiyonu kullanarak aşağıdaki 
rekasiyonun entalpisini hesaplayınız.

4. X ile Y gazları arasında gerçekleşen bir tepki-
mede hız denklemini tespit etmek amacı ile ya-
pılan bazı deneyler ve sonuçları yukarıdaki tablo-
da özetlenmiştir. 
Buna göre
a. Tepkimenin hız denklemini,
b. Tepkimenin hız sabitinin sayısal değerini,
c. Hız sabitinin birimini
bulunuz.
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CS2(k) + 3O2(g) g CO2(g) + 2SO2(g) DH= +70 kj

CS2(k) + 2H2O(s) g CO2(g) + 2H2S(g) DH= -1050 kj

H2S(g) + 3/2O2(g) g H2O(s) + 2SO2(g) DH= ?

D
No

[X]
(mol/L)

[Y]
(mol/L)

Hız
(Mol/L.s)

1 0,1 0,1 2,0 . 10-5

2 0,2 0,2 1,6.10-4

3 0,2 0,4 3,2.10-4

Molekül Sayısı

Kinetik Enerji

T1

T2

Ea2Ea1

5.Yandaki grafikler 
ile ilgili olarak verilen 
aşağıdaki ifadeleri 
doğru ve yanlış ola-
rak sınıflandırınız.

Bilgi Doğru Yanlış

T1 sıcaklığı T2 den büyüktür.

Ea1 katalizörlü tepkimeye 
ait aktifleşme enerjisidir.

En yavaş tepkime T2 sıcak-
lığı ve Ea1 eşik enerjisinde 
olandır.

Sıcaklığın değişmesi aktif-
leşme enerjisini değiştir-
miştir.

T1 sıcaklığındaki katalizör-
süz tepkimenin hız sabiti T2 
sıcaklığındaki katalizörsüz 
tepkimenin hız sabitinden 
büyüktür.
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7. Aşağıdaki tabloda yukarıdaki sisteme denge 
anındaki iken yapılan bazı etkiler verilmiştir. 

Bu etkilerin sonucu olarak X2, Y2, X2Y3 ün derişim-
leri ile Kc'nin sayısal değerindeki değişimi örnek-
teki gibi tabloda ilgili yere yazınız.

(Madde ekleme çıkarma sırasında kabın hacmi 
sabittir)

8. 0,01 M HA çözeltisinin pH değerini hesaplayı-
nız?

(HA için Ka = 1 . 10-8 )

9. Yandaki grafik  
50 mL HCl ile 0,02 
M NaOH'nin tit-
rasyonuna aittir. 

Oda şartlarında 
gerçekleşen tit-
rasyonda V1 veV2 
değerlerini he-
saplayınız.

10. XY2 tuzu için Kçç değeri 4 . 10-12 dir. 

buna göre tuzun 0,01M NaY çözeltisindeki çözü-
nürlüğü kaç mol/L'dir?

6.Yukarıdaki tepkime 3L'lik sabit hacimli kapta 6 
mol N2 ve 12 mol H2 gazı ile başlatılıyor. 

Sabit sıcaklıkta dengeye gelen sistemde 6 mol 
NH3 bulunduğuna göre sistemin derişimler cin-
sinden denge sabiti (Kc) kaçtır?

N2(g) + 3H2(g) D 2NH3(g)

2X2(g) + 3Y2(g) D 2X2Y3(g) + ısı

Yapılan Etki [X2] [Y2] [X2Y3] Kc

X2 eklemek Artar Azalır Artar Sabit

Hacmi Azaltmak

Sıcaklığı Arttırmak

X2Y3 eklemek

Y2 çekmek

He eklemek

pH

Eklenen 
B Çözeltisi (ml)

2

7

12

V1
V2

11. Kütlece %48 NaOH içeren sulu çözeltinin 1 atm 
dış basınç altındaki kaynama noktası kaç oC'dir?

( NaOH = 40 g/mol, kKN = 0,52 )


