
KİMYA 10. SINIF 

KİMYASAL TEPKİMELERDE 

HESAPLAMALAR 

Kimyasal Hesaplamalar I 
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Bir tepkimenin gerçekleşmesi, tepkimenin 

denklemle ifade edilmesi ve tepkimelerle 

ilgili hesaplamaların yapılması kimya 

bilimi açısından oldukça önemlidir. 

Tepkimeye başlamadan önce verilen 

madde miktarlarına göre ne kadar ürün 

elde edileceğini bilmek gerekir. 

Kimyasal hesaplamalar sayesinde 

maddelerin saf olup olmadığı, maddenin 

formülü, tepkimenin verimi de bulunabilir. 

Kimyasal Hesaplamalar 
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Kimyasal Hesaplamalar 

Hesaplamalarda dikkat edilecekler şunlardır: 

 

• Hesaplama yapmak için tepkime denkleminin doğru 

yazılması ve denkleştirilmesi gerekir. 

• Denkleştirme sırasında maddelerin başına yazılan 

katsayılar, maddelerin mol sayısını verir. 

• Tepkimeye giren maddeler ve oluşan ürünler arasında 

miktar olarak bağlantı kurulurken mol sayılarından 

faydalanılır. 

• Tepkime denklemi; mol, tanecik, hacim ve kütle açısından 

yorumlanarak madde miktarları arasında bağlantı kurulur ve 

hesaplamalar kolayca yapılabilir. 
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Kimyasal hesaplamalarda madde miktarını mol, tane, litre, gram gibi farklı 

birimlere çevirmek için aşağıdaki formüller kullanılır. 

Kimyasal Hesaplamalar 
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Bir kimyasal tepkimede katsayılar maddelerin mol sayılarını belirtir 

ve maddelerin mol sayıları arasındaki geçiş stokiyometriden 

yararlanılarak yapılır.  

Örneğin C3H8 (propan) gazı O2 gazıyla yakılınca CO2 gazı ve su 
buharı oluşur. 

. 
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Madde Miktarlarından Birinin Verildiği Sorular 

CH4 gazının 3 mol’ünün tamamen yanması 

sırasında 

a) Kaç gram O2 gazı harcanacağı, 

b) Normal koşullarda kaç litre CO2 gazı 

oluşacağı, 

c) Kaç mol H2O oluşacağı hesaplanabilir.          

(O:16 g/mol, H:1 g/mol) 

SORU : 
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SORU : N2 ile H2 gazı yüksek sıcaklık ve 

basınçta tepkimeye girerek NH3 gazı 

oluşur. Tepkimede 0,6 mol H2 gazı 

harcandığında 

a) Kaç mol N2 gazı harcanır? 

b) Kaç gram NH3 gazı oluşur?  

(H:1, N:14) 
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SORU : 
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SORU : 
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SORU : 
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SORU : 2NaOH(k) + H2SO4(suda)             Na2SO4(k) + 2H2O(s) 

tepkimesine göre, 144 gram su elde etmek için yeterince 

H2SO4 ile kaç gram NaOH tepkimeye girmelidir?  

(NaOH:40 g/mol, H2O:18 g/mol) 
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Aynı Anda Oluşan Tepkimeler 

CH4 ile C2H6 gaz karışımının 5 molünün 

tamamen yanması sırasında 8 mol CO2 

gazının oluştuğu tepkimede 

Karışımdaki gazların mol sayıları, molce 

yüzdeleri, karışımın NKA’da kaç litre hacim 

kaplayacağı, karışımdaki gazların hacimleri ve 

hacimce yüzdeleri, karışımdaki gazların 

kütleleri, kütlece yüzdeleri hesaplanabilir. 

(C:12 g/mol, H:1 g/mol) 
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SORU : Zn ile Ag den oluşan 160 gram karışım yeterince 

HCl ile tepkimeye girince  NKA’ da 44,8 L H2 gazı 

açığa  çıktığına göre 

a) Karışımdaki gümüşün kütlesi kaç gramdır? 

b) Karışımdaki gümüşün kütlece yüzdesi nedir?  

(Zn: 65 g/mol) 
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SORU : 25 mol CO, H2 ve He gaz karışımı tamamen 

yandığında 8 mol O2 harcandığına göre 

karışımdaki He gazı kaç moldür?  

 

(Karışımda bulunan karbon monoksit ve hidrojen 

aşağıdaki tepkime denklemlerine göre yanarken 

He soy gaz olduğu için tepkimeye girmez.) 
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Atom ve Molekül Kütlesinin(MA) Hesaplanması 

Örneğin, X(k) + 2HBr(suda)              XBr2(suda) + H2(g) 

tepkimesine göre 

• 16 gram X yeterince HBr ile tepkimeye girdiğinde NKA’da 0,4 mol 

H2 gazı açığa çıkıyor. X elementinin atom kütlesi sorulduğunda: 
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SORU : X(OH)2(k) + 2HNO3(suda)              X(NO3)2(suda) + 2H2O(s) 

tepkimesine göre 23,2 gram X(OH)2 yeterince  HNO3 ile 

tepkimeye girdiğinde 14,4 gram H2O oluşuyor. 

Buna göre X elementinin mol kütlesini hesaplayınız.  

(H2O:18 g/mol) 
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SORU : 2Al(k)  +  X2O3(k)                 Al2O3(k)  +  2X(s) 

tepkimesine göre 10,8 gram Al metali 32 gram X2O3 bileşiği 

ile artansız tepkimeye girmektedir. 

Bileşikteki X elementinin mol kütlesi kaçtır?  

(O:16 g/mol, Al:27 g/mol) 

 


