


KİMYASAL TEPKİMELERDE 
HIZ

Yanda bir kimyasal tepkimeye ait potansi-
yel enerji tepkime koordinatı grafiği veril-
miştir. 
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur?

A) Tepkime entalpisi (b-a)’ dır.
B) (c-b) değeri arttıkça tepkime hızlanır.
C) Sıcaklık arttıkça c değeri azalır. 
D) (c-a) tepkimenin ileri aktifleşme enerjisi değeridir.
E) Katalizör (c-b) değerini azaltır. 
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N2(g) +  3H2(g) g 2NH3(g)
tepkimesi sabit hacimli kapta 3’er mol N2 ve H2 ile başlatılıyor. Tepki-
me başlangıcında kaptaki basınç 0,6 atm olarak ölçülürken 30. sani-
yede, aynı sıcaklıkta kabın basıncı 0,4 atm’ye düşüyor.

A) N2’nin harcanma hızı 0,1 mol/sn’dir.
B) Tepkimenin hızı basınçtaki azalma ile ölçülmüştür.
C) H2’nin harcanma hızı 0,1 mol/sn’dir.
D) 30. saniyede tepkime tamamlanmıştır. 
E) NH3’ün oluşma hızı 4mol/dk’dır. 

Buna göre bu tepkime hakkında verilen aşağıdaki ifadelerden han-
gisi yanlıştır?
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Yandaki tabloda X ve Y arasında 
homojen gaz fazında gerçekleşen 
bir kimyasal tepkime hızının, X ve 
Y derişimine bağlı olarak değişimi 
gösterilmiştir. 

A) Tepkime hız denklemi r = k. [X]2. [Y] şeklindedir.
B) k sabitinin sayısal değeri 1000’dir. 
C) Tepkime tek basamaklı ise  denklemi 2X + Y g ürün şeklindedir.
D) k sabitinin birimi L2/mol2.s şeklindedir.
E) Tepkime kabının hacmi yarıya inerse tepkime hızı 2 katına çıkar.

D.
No

[X]
(mol/L)

[Y]
(mol/L)

Hız
(mol/L.s)

1 0,1 0,1 1
2 0,2 0,2 8
3 0,2 0,4 16

Buna göre tepkime hakkında verilen aşağıdaki ifadelerden hangi-
si yanlıştır?
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Sıcaklık ve katalizörün tepkime hızına etkisi ile ilgili olarak verilen 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Hem sıcaklık hem katalizör k sabitini etkileyen faktörler arasında-
dır. 

B) Sıcaklığın artması tepkimenin aktifleşmiş komplekse etki etmez-
ken katalizör aktifleşmiş kompleksin enerjisini azaltır. 

C) Sıcaklığın artması endotermik tepkimelerde hızı arttırırken ekzo-
termiklerde azaltır. 

D) Katalizör tepkime entalpisine etki etmezken sıcaklık tepkime en-
talpisini değiştirebilir.

E) Katalizör toplam tepkime denklemine yazılmaz, basamaklı tepki-
melerde ise önce tepkimeye girip sonra çıkar. 
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X(g) +  2Y(g) g XY2(g)

A) Sabit basınçlı kapta, sabit sıcaklıkta sisteme X eklemek tepkime 
hızını değiştirmez. 

B) Sabit hacimli kapta, sabit sıcaklıkta sisteme XY2 eklemek tepkime 
hızını arttırır. 

C) Sabit basınçlı kapta, sabit sıcaklıkta sisteme XY2 eklemek tepkime 
hızına etki etmez.

D) Sabit hacimli kapta sistemin sıcaklığını arttırmak hızı arttırır, hız 
sabitini etkilemez. 

E) Sabit basınçlı kapta, sabit sıcaklıkta sisteme He eklemek tepkime 
hızını azaltır. 

Tepkimesinin hızı hakkında verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur?


