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2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

11.SINIFLAR / KIMYA DERSİ
2.DÖNEM 1. YAZILI ÇALIŞMA 

SORULARI

1. 

X
Y

Z

T

L

N

M

İyonlaşma enerjisi

Atom numarası

Periyodik sistemin 3. periyodunun bir kesitinde 
bulunan elementlerin iyonlaşma enerjisi – atom 
numarası değişim grafiği verilmiştir.

Buna göre;

I. Y ve L küresel simetri özelliği gösterir.

II. X alkali metali ise M soygazdır.

III. N 3A grubunda bulunur.

bilgilerinden hangisi veya hangileri kesinlikle 
doğrudur?

A) Yalnız l  B) l ve ll  C) l ve lll

D) ll ve lll  E) l, ll ve lll

2. Aşağıdaki sistemde musluk açılarak sabit 
sıcaklıkta gazların tepkime vermeden 
karışması sağlanıyor.

M

Y   gazı X gazı
4 mol a mol

2V ,T                                                3V, T

2 atm

Kapların son basıncı 3,2 atm olduğuna göre X 
gazının mol sayısı (a) kaçtır?

A) 4  B) 6  C) 8  

D) 10  E) 12

3. 2  mol AI(NO3)3  tuzunun 2 kg suda çözünmesiyle 
hazırlanan çözelti 1 atm basınçta kaç °C’de 
kaynamaya başlar?

 (H2O için Kk = 0,52 °C/m)

A) 102,08   B) 103,06  C) 104,16 

D) 106,12  E) 108,16

4. Saf X maddesinin sudaki çözünürlüğünün 
sıcaklıkla değişimi grafikte verilmiştir.

15

45

10 30

Çözünürlük (g X/100 g su)

Sıcaklık (0C)

30 °C’de hazırlanan 290 g doygun X çözeltisinin 
sıcaklığı 10 °C’ ye düşürülüyor.

Bu çözeltide çökme olmaması için aynı 
sıcaklıkta en az kaç gram su eklenmelidir?

A) 200  B) 250   C) 300 

D) 400  E)500

5. Özkütlesi 1,4 g/ml olan %28’lik 400 ml  KOH 
çözeltisinde kaç mol KOH çözünmüştür?              
(KOH: 56 g/mol)

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................
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6. Kimyasal tepkimelerle ilgili olarak,

I. Bir kimyasal tepkime herhangi bir sayı ile 
çarpılırsa  tepkime entalpisi aynı sayı ile 
çarpılır.

II. Entalpi hesaplamalarında referans noktası 
standart oluşum entalpisidir.

III. 25 0C ve 1 atm de elementlerin en kararlı 
hâllerinin standart oluşum entalpileri sıfır 
kabul edilir.

yargılarından hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  B) I ve II  C) I ve III

D) II ve III       E) I, II ve III

7. 

Bağ Ortalama bağ enerjisi (kj/mol)
H - H    436
C = C    615
C - H    416
C - C    347

Verilen bağ enerjilerini kullanarak

C2H4 + H2  →  C2H6 

tepkimesinin entalpi değişimi kaç kJ’dür? 

A) -128  B) -246  C) 456

 D) 480  E) -522

8. Verilen potansiyel enerji tepkime koordinatı 
grafiğine göre;

Potansiyel enerji (kJ/mol)

Tepkime koordinatı

 55

23

I. Tepkime endotermiktir.

II. ∆H =  - 22 kJ/mol’dür.

III. Ürünlerin potansiyel enerjisi girenlerin 
potansiyel enerjisinden daha yüksektir.

ifadelerinden hangisi veya  hangileri yanlıştır?

A)Yalnız l  B) Yalnız lll  C) l ve ll

D) l ve lll  E) ll ve lll

9. 2XY(g) → X2(g) + Y2(g)     

tepkimesine ait potansiyel enerji-tepkime 
koordinatı grafiği aşağıda verilmiştir.

11

5

a

Potansiyel enerji (kJ)

Tepkime koordinatı

Buna göre;

I. Tepkime endotermiktir.

II. Tepkime ısısı  5-a  dır.

III. Tepkimenin Eai  değeri 11 kJ dür.

yargılardan hangisi yada hangileri yanlıştır?

A)Yalnız l  B) Yalnız ll  C) l ve ll

D) l ve lll   E) l, ll ve lll
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10. Bir kimyasal tepkimenin farklı sıcaklıklardaki 
eşik enerjisi (Ea) ni aşan molekül sayısı-kinetik 
enerji değişim grafiği aşağıda gösterilmiştir.

Molekül sayısı

Kinetik Enerji

T1

T2

Buna göre;

I. T1 sıcaklığı , T2 sıcaklığından düşüktür.

II. T2 de katalizör kullanılmıştır.

III. T1 de tepkime daha hızlıdır.

ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız  l  B) Yalnız lll  C) l ve ll

D) ll ve lll  E) l, ll ve lll

11. X2 (g) +  2Y2  (g)  →  3 Z (g) 

Tepkimesinde Z’nin oluşma hızı 2,4 mol/L.s 
iken Y’nin harcanma hızı kaç mol/L.s dir?

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.........................................................................

12. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise ʻʻDʼʼ, yanlış 
ise ʻʻYʼʼ yazınız.

a) Maddelerin fiziksel hâllerinin değişimi ∆H’ı 
etkilemez. (...)
b) Endotermik tepkimelerde ürünlerin toplam entalpi-
si girenlerin toplam entalpisinden küçütür.  (...)
c) Tüm yanma tepkimeleri ekzotermiktir. (...)
d) 25 oC sıcaklık ve 1 atm basınçta bir bileşiğin, 
elementlerinden oluşması sırasındaki ısı değişimine 
standart oluşum entalpisi (standart oluşum ısısı) adı 
verilir. (...)

13. Aşağıda verilen olaylardan,

I. Buzun erimesi

II. Azot gazının yanması

III. Eterin buharlaşması

hangisi veya hangileri ısı alan (endotermik)
türdendir?

A) Yalnız I  B) I ve II  C) I ve III

D) II ve III  E) I, II ve III

14. 

I. CO2(g) → C(k) + O2(g)      ∆H1= -393kJ

II. CO2(g)  → CO(g) + 1/2 O2(g) ∆H2= -283 kJ 

olduğuna göre

2CO(g)  →  C(k) + CO2(g) 

tepkimesinin ∆H’ sini bulunuz.
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
....................................................................................

15. Sıcaklık artışının tepkime üzerindeki etkisi ile 
ilgili verilen ifadeleri tamamlayınız.

a) Sıcaklık arttıkça taneciklerin kinetik enerjisi ve 
ortalama kinetik enerji  ..................... .
b) Sıcaklık arttıkça aktifleşmiş kompleks oluşturabi-
lecek taneciklerin sayısı ................... .
c)Sıcaklık artışı eşik enerjisinin değerini ............... .
d) Sıcaklık tepkimenin izlediği yolu ve tepkime 
mekanizmasını  ................. .
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16. Katalizörün tepkime hızına etkisi ile ilgili,

I.  Katalizör aktivasyon enerjisinin değerini 
düşürür.

II. Katalizör tepkimede oluşacak ürün miktarını 
arttırır.

III. Katalizör  tepkimenin mekanizmasını değiştirir.

ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?

A)Yalnız l  B) Yalnız ll  C) l ve ll

D) l ve lll   E) l, ll ve lll

17. 2NO(g) + 2H2(g)   →   N2(g) + 2H2O(g)  tek 
basamakta gerçekleşen tepkimenin 
gerçekleştiği kap hacmi yarıya indirildiğinde hız 
nasıl değişir?

....................................................................................

.................................................................................

....................................................................................

.................................................................................

18. Aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri 
hız sabitinin değerini değiştirir?

I. Derişim

II. Basınç

III. Sıcaklık

IV. Katalizör

A) Yalnız I  B) ll ve III  C) Ill ve IV

D) l, II ve III  E) I, II, III ve lV

19. Çarpışma teorisine göre,

I. Sıcaklık artışı ile tepkime hızı doğru orantılıdır.

II. Etkin çarpışma sayısı ile tepkime hızı doğru 
orantılıdır.

III. Katılar hız denkleminde yer almadığına 
göre temas yüzeyi etkin çarpışma sayısını 
etkilemez.

ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?

A)Yalnız l  B) Yalnız ll  C) l ve ll

D) l ve lll   E) l, ll ve lll

20. Aşağıdaki tepkimelerin hızlarını ölçmek için 
uygun birer yöntem öneriniz.                                     

     a) NH4
+(suda) + CNO -  (suda)  →  NH2CONH2(k) 

..............................................................................

...............................................................

b) C(k) + O2(g) → CO2(g)  + ısı                                                                       

 ...........................................................................
............................................................................

c) CO2(g) → CO(g) + 1/2O2(g)

 ...........................................................................
.............................................................................


