
Kimya dersi 

KONU :Kimyasal Denge 

SINIF :11

SÜRE :6 Ders saati



HEDEF 1

Reaksiyonların 

tersinirliği ve kimyasal 

dengeyi kavrayabilme.



DAVRANIŞLAR

�Reaksiyonların tersinirliğini 
örnekler vererek açıklar.

�Tersinir yürüyen 
reaksiyonlarda dengenin 
nasıl oluştuğunu açıklar.

�Örnekler vererek akılda 
kalıcılığı kolaylaştırır. 



TERSĐNMEZ



DENGE



HEDEF 2

Denge sabitini 

kavrayabilme.



DAVRANIŞLAR

� Denge durumundaki tersinir 
reaksiyonlar için K denge sabitini 
gösterir, açıklar.

� Örnekler vererek akılda kalıcılığı
arttırır.

� Homojen dengeyi açıklar, örnekler 
verir.

� Heterojen dengeyi açıklar, örnekler 
verir.



RESĐMLER



HEDEF 3

Dengeyi etkileyen faktörleri 

(LE CHATELĐER Prensibi) 

kavrayabilme.



DAVRANIŞLAR

� Derişimin dengeye etkilerini açıklar, 

örnekler verir.

� Sıcaklığın dengeye etkilerini açıklar, 

örnekler verir.



ÖN BĐLGĐ

� Kimyasal denge tepkimelerinde,
Dengedeki bir sisteme dışarıdan bir etkide 
bulunulduğunda, sistem bu etkiyi azaltıcı
yönde yeni bir denge hali oluşturur. 

� Cu(H2O)4 + 4Cl - <====> CuCl4 + 4H2O

∆H>0

Cu(H2O)4 (Mavi)
CuCl4 (Yeşil) 



DENEY



DENEY

� Çözeltiyi bulunduran tüpü sıcak suya daldırırsak 
sıcaklığı azaltmak isteyeceğinden dolayı sağa 
kayacak ve ürünlerdeki maddenin rengini alacak 
yani yeşil renk olacaktır.

Fakat tüpü buzlu suya daldırırsak, tepkime 
sıcaklığı arttırmak isteyecek, girenler yönüne 
kayacaktır ve mavi renk olacaktır. 



ÖLÇME DEĞERLENDĐRME

Aşağıdaki kimyasal denklemlerin K 
denge sabitlerini yazınız?

� N2 (g) + O2 (g) ↔ 2NO(g)
� CaCO3 (k) ↔ CaO(k) +CO2 (g)
� 3Fe(k) + 4 H2O (g) ↔ Fe3O4 (k) + 4 

H2 (g)
� N2 (g) + 3H2 (g) ↔ 3 NH3 (g)



ÖLÇME DEĞERLENDĐRME

Aşağıdaki kimyasal reaksiyonlardan 

hangileri basıncın artmasından 

etkilenmez?

� N2 (g) + 3H2 (g) ↔ 2 NH3 (g)

� H2 (g) +I2 (g) ↔ 2HI(g)

� C2O (g) +H2 (g) ↔ CO(g) + H2O (g)

� 2SO2 (g) +O2 (g) ↔ 2SO3 (g)



ÖLÇME DEĞERLENDĐRME

N2 (g) + 3H2 (g) ↔ 2 NH3 (g)
∆H = -92.4 kj

� C2O (g) +H2 (g) ↔ CO(g) + H2O (g)

∆H = +41.1kj

Yukarıdaki reaksiyonlardan hangisinde
sıcaklık arttırıldığında denge sağa doğru 
kayar?


