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11. Sınıf 
Kimya

6. Tekrar Testi

1.  Kimyasal tepkimeye neden olan çarpışmalara etkin çarpışma denir. Uygun geometride ve yeterli kinetik enerjiye sahip 
taneciklerin çarpışması etkin çarpışmadır.

Buna göre N2O(g)  +  NO(g) → N2 + NO2
 tepkimesi için,

 

I.

II.

III.

çarpışmalarından hangileri etkin çarpışmayı sembolize eder?

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

2.  Tepkime hızı, bir kimyasal tepkimenin gerçekleşme hızıdır. Bir tepkimenin hızını tespit edebilmek için derişimin zaman 
içinde değişiminin ölçülmesi gerekir. Bunun için tepkimede gaz çıkışı, renk, ısı, iletkenlik, basınç, hacim, çökelek 
oluşumu gibi özelliklerin değişiminden yararlanılır. Bazı tepkimeler yavaş, bazı tepkimeler hızlı gerçekleşir.

a b c

Buna göre görseller ile ilgili,
I. b yavaş gerçekleşen tepkimedir.

II. a tepkimesinin hızını ölçmek için ısı değişimi özelliğinden yararlanılır.

III. c tepkimesinin hızını ölçmek için çökelek oluşumu özelliğinden yararlanılır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
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3.  Aşağıda bir tepkimenin potansiyel enerji – tepkime koordinatı grafiği verilmiştir.

Potansiyel enerji

Tepkime koordinatı
 

Girenler

Ürünler

Grafik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Başlangıca göre düşük enerjili duruma dönüşüm olmuştur.
B) Tepkime entalpisi pozitif işaretlidir.
C) Uygun geometride yeterli kinetik enerjiye sahip tanecikler çarpışmıştır.
D) Mg metalinin HCl çözeltisi ile tepkimesi örnek gösterilebilir.
E) Aktifleşmiş kompleks yüksek enerjili ve kısa ömürlüdür.

4.  Aşağıdaki derişim – zaman grafiği H2(g) + I2(g) → 2HI(g) tepkimesine aittir.

Zaman (s)

Derişim (mol/L)

Tepkimenin 120 saniyelik zaman diliminde,
I. H2 gazının ortalama harcanma hızı 0,0075 mol/L.s’dir.

II. Tepkime ilerledikçe girenlerin ve ürünlerin derişimlerindeki değişim daha az gerçekleşmiştir.

III. HI gazının ortalama oluşum hızı 0,015 mol/L.s’dir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
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5.  2O3(g) → 3O2(g) tepkimesine göre ozon gazı bozunarak oksijen gazına dönüşür.

Buna göre,
I. Homojen faz tepkimesidir.

II. 2rOzon= 3rOksijen’dir.

III. 144 gram ozon gazı 3 ayda bozunursa oksijen gazının oluşma hızı 4,5 mol/yıl olur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

6.  Çok basamaklı tepkimelerde hızı belirleyen basamak, tek araç geçebilecek kadar dar bir yoldaki trafik akışına 
benzetilebilir. Araçlar birbirini sollayamadıkları için yoldaki tüm araçların hızı öndeki en yavaş aracın hızına bağlı 
olacaktır.

Bir tepkimenin potansiyel enerji – tepkime koordinatı grafiği aşağıda verilmiştir.

Tepkime koordinatı

Ürünler

Girenler

Potansiyel enerji

Grafiğe göre,
I. 1.basamağın ileri aktifleşme enerjisi, 2.basamağınkinden büyüktür.

II. Tepkime hızını 2. basamak belirler.

III. Net tepkime ekzotermiktir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III
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7.  Aşağıdaki tepkimeler tek basamakta gerçekleşmektedir.

 CaCO3(k) → CaO(k) + O2(g) Hız = k

Zn(k) + 2HCI(suda) → ZnCI2(suda) + H2(g)  Hız = k [HCI]2

H2O(s) → H2(g) +      O2(g) Hız = k

Na(k) + H2O(s) → NaOH(suda) +      H2(g) Hız = k

H2O2(suda) → H2O(s) +     O2(g) Hız = k [H2O2]

I.

II.

III.

IV.

V.
1
2

1
2

1
2

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Hız denkleminde katı ve sıvıların derişimi yer almaz.
B) k hız sabitidir.
C) Tepkimeye giren gaz ve sulu çözeltilerin derişimi hız denkleminde yer alır.
D) I, III ve IV. tepkimeler sabit bir hızda ilerler.
E) II. ve V. tepkimelerde tepkimeye giren tüm maddelerin stokiyometrik katsayıları, hız denkleminde derişimlere üstel 

kuvvet olarak yazılır.

8.  Tepkimenin hız ifadesindeki madde derişimlerinin üsleri toplamına tepkime derecesi (mertebesi) denir. 
Aşağıdaki tepkimeler tek basamakta gerçekleşmektedir.

 1.  C2H5CI(g) → C2H4(g) + HCI(g)

2.  2NO2(g) → N2O4(g)

3.  H2(g) + I2(g) → 2HI(g)

4.  C(k) + O2(g) → CO2(g)

Buna göre,
I. 2. ve 3. tepkimenin derecesi aynıdır.

II. 1. ve 4. tepkimelerin derecesi birbirinden farklıdır.

III. Hız sabitinin birimi tepkime derecesine göre değişir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
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9.  Şekildeki grafikte sıcaklığın tepkime hızına etkisi gösterilmiştir.

Ea

T2

T1

T2 > T1 

Kinetik enerji

Buna göre,
I. etkin çarpışma sayısı,

II. tepkime hızı,

III. aktivasyon enerjisi

değerlerinin hangileri T2 sıcaklığında T1 sıcaklığına göre daha fazladır?
A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

10.  A2(g) + B2(g) → 2AB(g) tepkimesinin katalizörlü ve katalizörsüz gerçekleşmesine ilişkin potansiyel enerji – tepkime 
koordinatı grafiği şekildeki gibidir.

Grafiğe göre katalizör ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Tepkimenin yolunu değiştirir.
B) Etkin çarpışma sayısını artırır.
C) Başlamış bir tepkimeyi hızlandırır.
D) Tepkime entalpisini artırır.
E) Oluşan ürünün tür ve miktarını değiştirmez.



6. Tekrar Testi

MEB  2021 - 2022 ● Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

11.  Atmosferdeki ozon tabakasının bozunması ve oluşması görselde yer almaktadır.

O3

O3

O

O

O2

hν

Ozon tabakası

Buna göre,
I. Ozon tabakasının bozunma ve oluşma tepkimesi denge olayıdır.

II. Görseldeki olayın tepkime denklemi O3 +  hν  O  +  O2  şeklindedir.

III. Ozon tabakasındaki değişim sürekli olarak devam eder.

yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

12.  Maddenin fiziksel hâlleri arasındaki düzensizlik ve enerji değişimi şekildeki gibidir.

Maksimum düzensizlik eğilimi

Minimum enerji eğilimi

     KATI                        SIVI                     GAZ

Kimyasal ve fiziksel tepkimelerde dengenin oluşabilmesi için maksimum düzensizlik eğilimi ile minimum enerji eğiliminin 
ters taraflarda bulunması gerekir.

Buna göre,
I. Sabit sıcaklıkta ağzı kapalı şişeye konulan suyun seviyesinin zamanla azalıp sabit kalması,

II. Gazların suda çözünme olayları,

III. Yemek tuzunun suda çözünmesi

olaylarından hangilerinin zamanla dengeye ulaşması beklenir?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
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13.  Tersinir tepkimelerin ileri ve geri tepkime hızları eşitlendiğinde dengeye ulaşmış olurlar. Dengeye ulaşmış bir tepkimenin 
ileri ve geri hız bağıntıları eşitlenip, ileri tepkimenin hız sabitinin geri tepkimenin hız sabitine oranlanması sonucunda 
denge tepkimesinin derişimler türünden denge sabitinin (KC) bağıntısı yazılır.

Buna göre,

I. H2(g) + S(k)           H2S(g)  Kc =  
[H2S]
[H2]

II. N2(g) + 3H2(g)             2NH3(g)  Kc =  
[NH3]2

[N2] [H2]3

III. 2NO2(g)     2NO(g) + O2(g) Kc =  
[NO2]2

[NO]2 [O2]

tepkimelerinden hangilerinin derişimler türünden denge sabitinin bağıntısı doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

14.  Kimyasal tepkimeler ile denge sabitleri arasındaki ilişkiyi açıklamak için aşağıdaki tepkimeler ve denge sabitleri inceleniyor.

• N2(g) + 3H2(g)  2NH3(g) Kc = 3

• 2NH3(g) N2(g) + 3H2(g) Kc = 

• 2N2(g) + 6H2(g)  4NH3(g) Kc = 9

1
3

Buna göre,
I. Bir tepkime ters çevrildiğinde denge sabiti, çarpa işlemine göre tersine döner.

II. Kimyasal tepkime bir sayı ile çarpılırsa, aynı sayı denge sabiti değerinin kuvveti olarak yazılır.

III. Kimyasal tepkimelere yapılan işlemler, ileri tepkimenin hız sabitinin geri tepkimenin hız sabitine oranını etkilemez.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III
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15.  24,6 litrelik sabit hacimli kapalı bir kapta 0,2 mol N2 ile 0,9 mol H2 gazları 27°C sıcaklıkta N2(g) + 3H2(g)  2NH3(g) 

denklemine göre dengeye ulaştıklarında kaba yapılan toplam basınç başlangıçtakine göre 0,2 atm daha az oluyor.

Buna göre tepkimenin kısmi basınçlar türünden denge sabitinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) B) C) D) E)
100
27

50
54

54
100

50
27

54
50

16.  N2O4(g) + 58 kJ  2NO2(g)  tepkimesine ait derişim - zaman grafikleri,

Zaman

Grafik 1 Grafik 2

Zaman

Derişim Derişim

[N 2 O4] [N 2 O4]

[NO2] [NO2]

t1 t1
t2 t2

şeklindedir. Dengedeki tepkimenin sıcaklığı artırıldığında Grafik 1, sıcaklığı azaltıldığında Grafik 2’deki değişim 
gözleniyor.

Buna göre,
I. İki grafikte de tepkime t1 anında dengededir.

II. Denge tepkimelerinde sıcaklık değiştirildiğinde denge sabitinin değeri de değişir.

III. Endotermik denge tepkimelerinde sıcaklık ile denge sabitinin sayısal değeri doğru orantılıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
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17.  H2(g) + I2(g) 2HI (g) 

Yukarıdaki tepkimenin gerçekleştiği hareketli piston ile kapatılmış kapta bulunan denge sistemine;

a) basıncın artırılması,

b) hacmin artırılması,

c) katalizör eklenmesi

işlemleri ayrı ayrı uygulanıyor.

Buna göre,
I. a’da net tepkime girenler yönüne ilerler.

II. b’de net tepkime ürünler yönüne ilerler.

III. c’de net tepkimenin dengeye gelme süresi kısalır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız III B) I ve II C) I v e III D) II ve III E) I, II ve III

18.  Fransız kimyacı Henry Le Chatelier dengeye ulaşmış sistem koşullarına (sıcaklık, basınç, derişim) etki edildiğinde tepkimede 
ne gibi değişmeler olacağını incelemiştir. İncelemeleri sonucunda ortaya koyduğu açıklamalara Le Chatelier ilkesi denir. Bu 
ilkeye göre dengedeki sisteme etki edildiğinde sistem tekrar dengeye ulaşıncaya kadar etkiyi azaltacak yönde eğilim gösterir.

N2(g) + 3H 2(g) (g) + 91 kJ 2NH3

Tepkimesinin gerçekleştiği pistonlu kapalı kapta bulunan denge sistemine yapılan bir etki sonucunda aşağıdaki 
derişim - zaman grafiği elde ediliyor.

Zaman

Derişim

[N 2]

[H 2]

[NH 3]

t1 t2

Buna göre sisteme t1 anında yapılan etki aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ürün derişiminin artırılması
B) Hacim azaltılması
C) Girenlerden birinin kısmi basıncının artırılması
D) Hacmin artırılması
E) Sıcaklığın azaltılması
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Cevap anahtarına ulaşmak 
için karekodu okutunuz.

19.  Deniz seviyesinden yukarı çıkıldıkça oksijen miktarı azalır. Deniz seviyesinde oksijenin kısmi basıncı yaklaşık 0,20 
atmosferken deniz seviyesinden 3 km yukarıya çıkıldığında 0,14 atmosfer civarında olur.

Ani yükseklik değişikliğinde vücuttaki dokulara yeterli oksijen gitmediği için bazı sorunlar ortaya çıkar.

Fakat kişi uzun süre yüksek rakımlı bir bölgede yaşarsa atmosferdeki düşük oksijen miktarına vücudu alışır ve yükseklik 
nedeniyle oluşan rahatsızlıktan kurtulur.

Kanda oksijen taşıyan hemoglobin molekülü (Hb) ile oksijen arasındaki tepkime basitçe

Hb(suda) + O2(suda)  HbO2(suda) şeklinde özetlenebilir. Vücuda yeterli zaman verildiğinde vücut daha 

fazla hemoglobin molekülü üreterek oksijen azlığına uyum sağlayacak yönde hareket eder. Yapılan araştırmalara göre 
yüksek rakımlı bölgelerde uzun süre yaşayan insanların kanlarında deniz seviyesinde yaşayanlara kıyasla daha fazla 
hemoglobin bulunur.

Yukarıdaki metne göre,
I. Kimyasal denge tepkimelerine ortam koşulları etki edebilir.

II. Denge tepkimelerinde ileri ve geri tepkimeler, sistem dengeye ulaştığında durur.

III. Dengede bulunan bir sistemde, maddelerden birinin derişimi azaltılırsa denge azalan maddenin derişimini artıracak 
yönde hareket eder.

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

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

20.  CH4(g) + H2O(g) + 412 kJ/mol            CO(g) + 3H2(g)

tepkimesinin gerçekleştiği hareketli pistonla kapatılmış kapta bulunan denge sistemi için aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Basınç azaltılırsa net tepkime girenler yönüne ilerler.
B) Sıcaklık artırılırsa CO ve H2 derişimi artar.
C) Hacim artırılırsa net tepkime ürünler yönüne ilerler.
D) Katalizör eklenirse ileri ve geri tepkimelerin aktifleşme enerjisi değişir.
E) H2 gazı uzaklaştırılırsa net tepkime ürünler yönüne ilerler.


