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�Ya siz dengesi sağa ya da sola bozulan bir bisikleti yeniden denge durumuna 
getirmek için ne yapardınız? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
�Bisikletteki bu durumu, denge durumu ortadan kalkan bir reaksiyonu yeniden 
denge haline getirme olayı ile nasıl ilişkilendirebilirsiniz? Görüşlerinizi 
belirtiniz. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  
Not: Haber spikerim Ediz yapmış olduğum etkinlikler sonucunda gerçekleşen 
olaylar ile ilgili bilgileri anında sizlere iletecek. Onun sözlerini can kulağı ile 
dinleyiniz.  
 
Ediz, moleküllerin rahat göründüklerini ve dinlendiklerini söylüyor. Sizce 
gerçekten moleküller dinleniyorlar mı? Sistemde hiçbir reaksiyon gerçekleşmiyor 
mu? Tartışınız. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1)KĐMYASAL DENGEDE DERĐŞĐM ETKĐSĐ 
Denge halindeki A(g) + B(g)   C(g)  + ısı sistemine A maddesi eklendiğinde 
sistemin tekrar dengeye ulaşması için nasıl davranacağını tahmin ediniz. 
 

Ben Le Chatelier.çocukluğumda 
bisiklet kullanırken bir yöne 
bozulan dengemi  
Yeniden kurmak için uyguladığım 
yöntemden yola çıkarak bugün 
adımı taşıyan prensibi buldum. 



Benim önerimi dikkate alarak tahmininizi gözden geçiriniz. Ediz’in röportaj yaptığı 
hangi molekül doğru söylemiştir. Neden? 
 A molekülü: Sistem A derişimini azaltmalı 
  B molekülü: Sistem C derişimini arttırmalı 
  C molekülü: Sistem C derişimini azaltmalı   
 
� Denge halindeki A(g) + B(g)  C(g)  + ısı  
sistemine  t anında A maddesi eklendiğinde sistemin        
yeniden dengeyi oluşturmak için nasıl davranacağını  
yandaki derişim- zaman grafiğini kullanarak gösteriniz.  
dengeye ulaşmak için her bir maddenin derişiminin 
nasıl değişeceğini belirtiniz. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2)KĐMYASAL DENGEDE BASINÇ ETKĐSĐ 
Denge halindeki A(g) + B(g)  C(g)  + ısı sisteminin hacmi azaltılarak basıncı 
arttırıldığında sistemin tekrar dengeye ulaşması için nasıl davranacağını tahmin 
ediniz.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Benim önerimi de dikkate alarak tahmininizi gözden geçiriniz. Ediz’in röportaj 
yaptığı hangi molekül  doğru söylemiştir. Neden? 
 A molekülü: Daha fazla A  ve B üretmek için C bozunmalı 
 B molekülü: A ve B daha fazla C üretmek için tepkimeye girmeli 
 C molekülü: Birbirleriyle tepkimeye girmeleri durmalı 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

� Denge halindeki A(g) + B(g)  C(g)  + ısı 
sistemine t anında hacmi azaltıldığında sistemin yeni        
dengeyi oluşturmak için nasıl davranacağını yandaki 
derişim-zaman grafiğini kullanarak gösteriniz.  
Dengeye ulaşmak için her bir maddenin derişiminin 
 nasıl değişeceğini belirtiniz. 
………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….. 
 

 



 
 
3)KĐMYASAL DENGEYE SICAKLIK  
Denge halindeki A(g) + B(g)  C(g)  + ısı sisteminde sıcaklık artırıldığında 
sistemin tekrar dengeye ulaşması için nasıl davranacağını tahmin ediniz. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Benim önerimi de dikkate alarak tahmininizi gözden geçiriniz. Ediz’in röportaj 
yaptığı hangi molekül doğru söylemiştir. Neden? 
A molekülü: Isı tüketecek yönde ilerleyecek 
B molekülü: Daha fazla B maddesi oluşturacak  
C molekülü: Isı oluşturacak yönde ilerleyecek 

� Denge halindeki A(g) + B(g)  C(g)  + ısı       
sistemine t anında sıcaklığı artırıldığında sistemin 
yeni dengeyi oluşturmak için nasıl davranacağını 
yandaki derişim-zaman grafiğini kullanarak 
gösterin. Dengeye ulaşmak için her bir maddenin 
derişimini nasıl değiştireceğini belirtiniz.  
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
Sizde gösterdiğim etkinlikleri dikkatle izleyerek ve sorduğum sorulara 
önerilerimi de dikkate alarak cevaplandırırsanız ‘Denge halindeki kimyasal 
sisteme dışardan bir etki yapıldığında nasıl davrandığını’  öğrenmiş 
olacaksınız. 

 
 
  


