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Çalışma Yaprağı Ders Anlatımı: 
 

REAKSĐYON  HIZINA ETKĐ EDEN FAKTÖRLER: 
1.Reaktif  Maddelerin Cinsi: 

Kimyasal tepkimelerde, bağlar kırılmakta ve atomlar yeniden düzenlenerek 
yeni bağlar oluşmaktadır.  Ayrıca yeni ürünler oluşurken atomlar uygun ve etkin 
olarak çarpışmaları şarttır. 

Bu sebeple;  Bağların kırılmasına gerek olmayan tepkimeler hızlı gerçekleşir.  
Đyon tepkimeleri hızlı, zıt yüklü iyon tepkimeleri daha hızlı gerçekleşir. Đkil çarpışma 
gerektiren tepkimeler daha hızlı gerçekleşir. 
 
2Fe(k)       +3/2O2(g)    → Fe2O3(k)              (En yavaş) 
H2+ ½O2     →          H2O (s)            ( Yavaş)  
Zn(k)       

 + Cu+2
(suda)         →    Zn+2

(suda)   + Cu(k)         (Hızlı) 
H+ 

(suda)   + OH-
(suda)       →      H2O (s)     (En hızlı)  

 
2.Temas Yüzeyi:  

Heterojen tepkimelerde, temas yüzeyinin artırılması tepkime hızını artırır.   
Örnek: Toz haline getirilmiş kömür, katı haldeki kömüre göre daha hızlı yanar. 
Talaşın oduna göre daha hızlı yanması bu maddeyle açıklanır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Reaktif  Maddelerin Derişimi: (Basınç-Hacim)  

Reaktif maddelerin derişiminin artırılması çarpışma sayısını, dolayısıyla etkin 
çarpışma sayısını artırır. Bu da aktifleşme enerjisini aşan moleküllerinin sayısını yani  
tepkime hızını artırır. 
  

HIZ BAĞINTISI: 
Tek kademede gerçekleştiği var sayılan  ;  aA + b B     →  c C+ d D  gibi bir 
tepkimede hız bağıntısı; 
V  =  k  [A]a   [B]b  şeklinde ifade edilir. 

 
 
 
NOT: Hız bağıntıları derişim gibi, kısmi basınçlar cinsinden de yazıla bilir. Kısmi 
basınca göre hız bağıntısı yazılırken sadece gaz maddelerin durumları dikkate alınır. 



4.Sıcaklık: 
Sıcaklığın artırılması; 
1. Belirli kinetik enerjiye sahip tanecik sayısını 

artırır. 

2. Ancak belirli kinetik enerşiye sahip her tanecik 

etkin çarpışma yapamaz, ama sıcaklık artırılırsa 

bu ihtimal daha da artar. 

3. Etkin çarpışma sayısı arttıkça Ea yı aşan tanecik 

sayısı artar. 

4. Ea yı aşan tanecik sayısı arttıkça tepkime hızı 

artar. 

5. Sıcaklık Ea’ nın değerine etki etmez, ancak hız sabiti k’nın değerini artırır. 

 
Özetlersek, sıcaklık artırılırsa tepkime hızı artar. 
Yandaki grafiğe göre; T1 ‹ T2 dir. 
 
 

5.Katalizör:  
Kimyasal tepkimeye giren ve herhangi bir değişikliğe uğramadan tepkime 

sonunda aynen çıkan, tepkimenin mekanizmasına etki eden ve tepkimenin hızını 
artıran maddelere katalizör denir. 

 
Katalizörler;  

� Tepkimeye her hangi bir basamakta girer. 

� Her hangi bir değişikliğe uğramadan 

çıkarlar. (Fiziksel özellikleri değişe bilir) 

� Girenlerin potansiyel enerjisini değiştirmez. 

� Aktifleşme enerjisinin değerini düşürürler. 

� Aktifleşmiş kompleksin türünü değiştirirler. 

� Đleri ve geri aktifleşme enerjisini eşit 

değerde değiştirirler.  

� Tepkime mekanizmasını değiştire bilirler. 

� Hız sabiti k nın değerini değiştirirler. 

� Hız bağıntısında yazılırlar. 

� Tepkime ısısına (∆H) etki etmezler. 



Değerlendirme Çalışma Yaprağı: 

REAKSĐYON HIZINI ETKĐLEYEN FAKTÖRLER 
 

1. Bir kimyasal reaksiyonu hızlandırmak veya yavaşlatmak elimizde midir?  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Resime bakarak SO3 molekülünün bu yarışta neden sonuncu olduğunu 
açıklayın. 

-----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

3. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. 
 

• Reaksiyona girip değişikliğe uğramadan çıkan maddelere--------------
denir. Bu maddeler ------------------------düşürerek reaksiyonun hızını 
değiştiriler. 

• Reaktantların sıcaklığını yükseltmek, taneciklerin------------------------  
ve dolayısıyla hızlarını artırır. Bu ise hem reaksiyona neden olabilecek(etkin) 
-------------------- artırır, hem de çarpışan taneciklere-------------------- 
engelini aşmaya yetecek kadar enerji kazandırır. 

 
4. “Bir kibritin tutuşturulduğunda belirli bir hızda ve turuncu bir alevle 

yandığını bilirsiniz. Bu kibriti odadaki havanın oksijeni ile yakmak yerine, 
içerisine oksijen gazı gönderilen bir kap içersinde yakmayı denerseniz, 
çok daha hızlı şekilde ve daha parlak bir renkle yandığını görürsünüz.” 
Sizce bu olayın sebebi ne olabilir? 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
    --------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

5. Asit yağmurları fosil yakıt atıklarının doğal su döngüsüne karışmasıyla oluşur. Kömür 
ve petrol gibi fosil yakıtların yakılması sonucu atmosferde kükürt ve azot içeren gazlar 
birikir. Bu gazlar havadaki su buharıyla birleşince bir kimyasal tepkime meydana 
gelir. Bu tepkime sonucunda sülfürik asit ve nitrik asit damlaları oluşur. Güneş ışığı bu 
tepkimelerin hızını artırır. Yeryüzündeki sular Güneş’in etkisiyle ısınınca, bunların bir 
kısmı buharlaşarak yükselir ve atmosfere karışır. Böylece yükselen nemli havadaki su 
buharı yoğunlaşarak yeniden sıvı durumuna geçer. Bunlar da bulutları oluşturur. 
Sonuçta oluşan, çok miktarda kükürt ve azot içeren bu tip yağmurlara “asit 

yağmurları” denir. Bu olayda güneş reaksiyon hızını nasıl etkiler? 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

6. Bir bardak çay içinde kesme şeker mi yoksa toz şeker mi daha hızlı 
çözülür? Düşüncenizin gerekçesini de açıklayınız. 

 -------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
 

BAŞARILAR DĐLERĐM…                 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



Çözümlü Çalışma Yaprağı: 
 

REAKSĐYON HIZINI ETKĐLEYEN FAKTÖRLER 
 

1. Bir kimyasal reaksiyonu hızlandırmak veya yavaşlatmak elimizde midir?  
Kimyasal bir reaksiyonun hızını etkileyen faktörler vardır. Bu faktörler 
reaktantların yapısı, reaktantların derişimi, katı reaktantın yüzey alanı, sıcaklık 
ve katalizörlerdir. 
 

2. Resime bakarak SO3 molekülünün bu yarışta neden sonuncu olduğunu 
açıklayın. 

reaktantların hızı molekül ağırlıklarının 
karekökleri ile ters orantılıdır. Yani reaktantın yapısının farklı olması reaksiyonun hızını 
değiştirmiştir. 
 

3. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. 
• Reaksiyona girip değişikliğe uğramadan çıkan maddelere katalizör denir. 
Bu maddeler aktivasyon enerjisini düşürerek reaksiyonun hızını değiştirirler. 

 
• Reaktantların sıcaklığını yükseltmek, taneciklerin kinetik enerjilerini ve 

dolayısıyla hızlarını arttırır. Bu ise hem reaksiyona neden olabilecek 
(etkin)çarpışma sayısını arttırır, hem de çarpışan taneciklere aktivasyon 
enerjisi engelini aşmaya yetecek kadar enerji kazandırır. 

 
4. “Bir kibritin tutuşturulduğunda belirli bir hızda ve turuncu bir alevle 

yandığını bilirsiniz. Bu kibriti odadaki havanın oksijeni ile yakmak 
yerine, içerisine oksijen gazı gönderilen bir kap içersinde yakmayı 
denerseniz, çok daha hızlı şekilde ve daha parlak bir renkle yandığını 
görürsünüz.” Sizce bu olayın sebebi ne olabilir? 

Đkinci durumda reaktantlardan biri olan oksijenin derişimi çok daha 
fazladır 



 

 

5. Asit yağmurları fosil yakıt atıklarının doğal su döngüsüne karışmasıyla oluşur. 
Kömür ve petrol gibi fosil yakıtların yakılması sonucu atmosferde kükürt ve azot 
içeren gazlar birikir. Bu gazlar havadaki su buharıyla birleşince bir kimyasal 
tepkime meydana gelir. Bu tepkime sonucunda sülfürik asit ve nitrik asit damlaları 
oluşur. Güneş ışığı bu tepkimelerin hızını artırır. Yeryüzündeki sular Güneş’in 
etkisiyle ısınınca, bunların bir kısmı buharlaşarak yükselir ve atmosfere karışır. 
Böylece yükselen nemli havadaki su buharı yoğunlaşarak yeniden sıvı durumuna 
geçer. Bunlar da bulutları oluşturur. Sonuçta oluşan, çok miktarda kükürt ve azot 

içeren bu tip yağmurlara “asit yağmurları” denir. Bu olayda güneş reaksiyon 
hızını nasıl etkiler? Güneşle birlikte sıcaklığın reaksiyon hızına etkisi 
görülecektir. Moleküllerin buharlaşması ve çarpışma sayılarının 
artması ile reaksiyon hızlanır. 

 

6. Bir bardak çay içinde kesme şeker mi yoksa toz şeker mi daha hızlı 
çözülür? Düşüncenizin gerekçesini de açıklayınız. 

 
Toz şeker daha hızlı çözülme reaksiyonuna girecektir. Çünkü temas yüzeyi 

kesme şekerden daha fazladır. 

 
 

 


