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Adı Soyadı:  Numarası:  İmza:  

Puan Tablosu 
1 (20P) 2 (20P) 3 (20P) 4 (20P) 5(20P) Toplam 

      

 

SORU 1 (20 puan) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. 

a) Spektrometre için güven aralığı tüm dalga boyunlarında 0,1 ile 1 arasındaki absorbans değerleridir.  
b) Reaksiyon hızı, birim zamanda reaksiyon ortamında bulunan maddelerden birinin 

konsantrasyonundaki değişim miktarı olarak tanımlanır. 
c) Harcanma hız ifadelerinin önüne negatif (-), oluşum hız ifadelerinin önüne de pozitif (+) işareti konur. 
d) Aktivasyon enerjisini arttıran katalizörler reaksiyon hızını yavaşlatır. 

 

SORU 2 (20 puan) A ve B reaktanlarından C ve D ürünlerinin oluştuğu reaksiyon dönüşüm A için X ise 

aşağıdaki değişim ve denge halindeki miktarları hesaplayınız. 

 

 A + 2B                                    → C + 2D   

Başlangıç: CA0  CB0                                     -  -   

Değişim: -X                -2X  X  2X   

Denge: CA0-X          CB0-2X                         X  2X   

 

SORU 3 (20 puan) Aşağıdaki reaksiyon hızları için k denge sabitlerinin birimlerini yazınız. 

 

Reaksiyon Hızı = k (0.mertebe) → [k]= mol/L.sn  

Reaksiyon Hızı = k.CA (1.mertebe) → [k]= sn
-1

  

Reaksiyon Hızı = k.CA
2
 (2.mertebe) → [k]= L/mol.sn  

Reaksiyon Hızı = k.CA
3
 (3.mertebe) → [k]= (L/mol)

2
.sn

-1
 

SORU 4 (20 puan)  

Reaksiyon derecesi grafiksel yöntemle tespit edilirken Konsantrasyon-Zaman grafiği doğru şeklinde çıkıyorsa 

reaksiyonun kaçıncı dereceden olduğu anlaşılır? 

Sıfırıncı Derece 

 

SORU 5 (20 puan) Aşağıdaki ifadeleri doğru olanlara D, yanlış olanlara Y harfi koyarak cevaplayınız. 

a) Günümüzde 20-5000 nm dalga boyları arasında ölçüm yapabilen spektrofotometreler geliştirilmiştir.(Y) 
b) Reaktif körü; bulanık veya renkli reaktifler kullanıldığında içinde sadece o reaktifin olduğu kör çözelti 

olup o reaktiften gelebilecek absorbansı tespit etmek için kullanılır. (D) 
c) Kalibrasyon eğrisinin çizdirilme işlemi cihazın doğru çalışıp çalışmadığının kontrol etmeye yarar. (Y) 
d) Bir bileşiğin hangi dalga boyunda absorbsiyon yaptığını bulmak için absorbsiyon eğrisini saptamak 

gerekir. (D) 

 

Başarılar dilerim. 

Yrd. Doç. Dr. Muhammed Bora AKIN 


