
KĐMYASAL 
TEPKĐMELERDE HIZ

Süre:10 ders saati 
(8 saat teorik,
2 saat pratik+tekrar)



HEDEF 1
TEPKĐME HIZINI KAVRAYABĐLME

DAVRANIŞLAR:

1.Farklı hızlarda yürüyen tepkimelere örnekler verilir.

2.Oluşan veya harcanan madde miktarındaki 
değişmeleri birim zamana bağlı olarak açıklar.

3.Hız ölçümünde ve hesaplanmasında uygun birimleri  
kullanır.

4.Tepkime hızını giren maddelere ve ürünlere göre 
yazarak aralarındaki ilişkiyi belirler.

5.Tepkime hızının ölçülmesine yardımcı olan özellikleri 
açıklar. 

6.Tepkimelerin meydana gelişini çarpışma kuramına 
göre açıklar.



Hız=madde miktarındaki değişim\zaman(mol\sn)
v = k [dA] / t (Mol/s · l)







HEDEF 2
AKTĐFLEŞME ENERJĐSĐNĐ KAVRAYABĐLME

DAVRANIŞLAR
1.Aktifleşme enerjisini açıklar.

2.Aktifleşmiş kompleksi potansiyel enerji, kararlılık ve 
yapı bakımından açıklar.

3.Reaktif moleküller birbirine yaklaşırken kinetik ve 
potansiyel enerjideki değişimleri açıklar.

4.Tepkimelerin potansiyel enerji diyagramları üzerinde 
aktifleşmiş kompleksi ve aktifleşme enerjisini, 
tepkime ısısını gösterir.

5.Potansiyel enerji diyagramlarında tepkime ısısına 
bakarak bir tepkimenin ekzotermik yada endotermik 
oluşunu belirler.



Endotermik Reaksiyon          Ekzotermik Reaksiyon



HEDEF 3
REAKSĐYON HIZINA ETKĐ EDEN 

FAKTÖRLERĐ YORUMLAYABĐLME

DAVRANIŞLAR
1.Tepkime hızını olaya giren maddelerin özelliklerine 

bağlı olarak açıklar.
2.Madde derişimlerindeki değişmenin tepkime hızına 

etkisini açıklar.
3.Sıcaklık değişimlerinin tepkime hızına etkisini açıklar.
4.Temas yüzeyindeki artmanın tepkime hızına etkisini 

belirtir.
5.Katalizör kullanmanın tepkime hızına etkisini açıklar.
6.Doğal katalizörlerin biyokimyasal olaylarda hıza 

etkisine canlı yapısından örnekler verir.
7.Tepkime hızının kontrol altına alınmasının günlük 

hayattaki önemini belirtir.



REAKSĐYON
HIZINA 

ETKĐ EDEN 
FAKTÖRLER

DERĐŞĐM SICAKLIK
TEMAS 
YÜZEYĐ

KATALĐZÖR



DEMĐRĐN PASLANMASI:

� 2 Fe +O2 + 2 H2O     2 Fe2(OH)2

� 2 Fe (OH)2 + 1/2 O2 Fe2O3 + 2 H2O 



Demirin paslanmasına derişimin etkisi:





2 CO + O2       2 CO2



www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/kinetics2/kinetics.
html

www.sciencepages.co.uk/keystage4/GCSEChemistry/m3ratesofreaction.php#rate2

www.saskschools.ca/curr_content/chem30_05/2_kinetics/kinetics2_1.htm adreslerde konu ile ilgili deneyler 
bulunmaktadır.



Ölçme ve Değerlendirme:

Aktifleşme enerjisi, endotermik tepkime, 
ekzotermik tepkime tanımlarını yapınız.

Girenlerin enerjisi=185kj,  
aktifleşme enerjisi=82kj,
Tepkime entalpisi=-46kj olan bir 
tepkimenin grafiğini çiziniz.



Çarpışma kuramının tanımını yapınız.

0,00080,4M0,2M2

0,00160,4M0,4M3

0,00020,2M0,2M1

Başlangıç
hızı (M\s)

[B][A]Deney 

Aşağıdaki reaksiyonun; hız denklemi 
nedir, hız sabiti kaçtır?



Reaksiyon hızına etki eden faktörler nelerdir, açıklayınız

Biyokimyasal reaksiyonlara örnekler veriniz.Bu reaksiyonlarda       
kullanılan katalizörlerin görevi ve genel ismi nedir?



Derya ÇAKICI
Pınar ECE
Özlem ŞAHĐN
Hale SÜMERKAN

Hazırlayanlar:


