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1. Bir X atomu ve X2- iyonu için aşağıdakilerden hangileri aynı olur?

I. yarıçapları,        II. nötron sayıları,        III. atom numaraları,        IV. elektron sayıları,        V.  proton sayıları,

 

A) I, II, III ve IV 

B) I ve III

C)  II, III ve IV 

D)  III, IV ve V

E)  II, III ve V

ÇÖZÜM

Bir atom elektron aldığında anyonuna dönüşür ve yarıçapı büyür. Elektron verdiğinde ise katyonuna dönüşür ve yarıçapı 
küçülür. Elektron alış verişi sırasında atomun çekirdeğinde bulunan proton ve nötronlarının sayısı değişmez. Atom numarası, 
atomun kimliğini belirler ve proton sayısına eşittir. Bu nedenle elektron alış verişi sırasında atom numarası da değişmez.  

X atomu, X2- iyonuna dönüşürken 2 elektron alır. Bu nedenle elektron sayısı artar ve yarıçapı büyür.

Doğru Cevap E

2. Büyüklükler dikkate alındığında, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?      
 
(8O, 9F, 11Na, 12Mg, 16S, 17Cl, 19K, 20Ca, 34Se, 35Br)

A)  Na+ < Mg2+ <  K+  < Ca2+

B)  Mg2+ < Na+<  F- < O2-

C)  O2- < F-  < Na+ < Mg2+

D)  Se2-  <  Br-  <  S2-  <  Cl-

E)  S2- <  Cl- <  Br- < Se2-

ÇÖZÜM

Bir atomun veya iyonun büyülüğü; o taneciğin çapı, yarıçapı ve hacmi ile doğru orantılıdır. Elektron sayısı ve elektron dizilişi 
aynı olan tanecikler izoelektronik taneciklerdir. İzoelektronik taneciklerde proton sayısı arttıkça çekirdeğin elektronları çekim 
gücü artacağı için tanecik yarıçapı küçülür. İzoelektronik taneciklerde yarıçap sıralaması;

Katyon < Nötr < Anyon  

şeklindedir. Bu nedenle büyüklükler dikkate alındığında,

12Mg2+ < 11Na+<  
9F

- < 8O
2-

sıralaması  doğru olur. 

Doğru Cevap B



ULUSAL KİMYA OLİMPİYATLARI SORU ve ÇÖZÜMLERİ

2

3. Aşağıdaki gruplardan hangisi sadece moleküler oksitlerden oluşmaktadır?

A)  Na2O, MgO, Al2O3

B)  CaO, Ga2O3, SiO2

C)  Ga2O3, SiO2, P4O10

D)  MnO2, P4O10, SO2 

E)  P4O10, SO2, ClO2 

ÇÖZÜM

Genellikle metal oksitler iyonik, ametal oksitler moleküler, yarımetal olan silisyumun oksiti ise ağ örgülü kovalent yapıdadır.

Na2O : İyonik oksit, 

MgO: İyonik oksit, 

Al2O3: İyonik oksit,

CaO: İyonik oksit, 

Ga2O3: İyonik oksit, 

SiO2:Ağ örgülü kovalent yapı,

MnO2: İyonik kristal,

P4O10: Moleküler oksit, 

SO2: Moleküler oksit,

ClO2: Moleküler oksit,

Doğru Cevap E

4. Aşağıdakilerden hangisi, Li, Na, Mg, Al ve Si’nın ikinci iyonlaşma enerjilerinin doğru sıralamasıdır?   
(3Li, 11Na, 12Mg, 13Al, 14Si )

A)  Mg <   Si  <  Al  <   Na <  Li

B)  Li <   Na <   Mg < Al  <  Si

C)  Na  <  Li <  Mg <   Si  <  Al 

D) Na  <  Li <  Mg <  Al <   Si 

E)  Mg <   Si  <  Al  <  Li <   Na 
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ÇÖZÜM

Gaz haldeki nötr bir atomdan bir elektron koparmak için gerekli olan enerjiye 1. iyonlaşma enerjisi denir.

X(g) + 1.İE →X+(g) 

Gaz haldeki X+ iyonundan bir elektron koparmak için gerekli enerjiye ise 2. iyonlaşma enerjisi denir.

X+(g) + 2.İE →X2+(g) 

2. iyonlaşma enerjilerinin karşılaştırılması için nötr atomdan bir elektron koptuktan sonra oluşan 1+ yüklü katyon göz önünde 
bulundurulmalıdır. Bu durumda nötr hallerine göre periyodik tablodaki bir önceki elemente benzerler. 

3Li : 2. periyot 1A grubunda bulunur. 3Li+  ise 2He (8A) atomuna benzer.

11Na: 3. periyot 1A grubunda bulunur. 11Na+ ise 10Ne (8A) atomuna benzer.

12Mg: 3. periyot 2A grubunda bulunur. 12Mg+ ise 11Na (1A) atomuna benzer.

13Al: 3. periyot 3A grubunda bulunur. 13Al+ ise 12Mg  (2A) atomuna benzer.

14Si: 3. periyot 4A grubunda bulunur. 14Si+ ise 13Al  (3A) atomuna benzer.

Birinci periyot soygazı olan He’a benzeyen 3Li+  iyonunun iyon yarıçapı en küçüktür ve iyonlaşma enerjisi en fazladır. Daha 
sonra ikinci periyot elementi olan 10Ne’ a benzeyen 11Na+

iyonu gelir. 

Aynı periyot elementlerine benzeyenler ise şu sıralamaya uyar:

Bu durumda ikinci iyonlaşma enerjilerinin sıralaması;

Mg < Si < Al < Na < Li şeklindedir.

Doğru Cevap A

5. ICl2
- iyonunda, iyotun değerliği ve hibritleşmesi, sırasıyla nasıldır? (17Cl, 53I)

A)  1 ve sp3d

B)  -1 ve sp

C)  3 ve sp2

D)  5 ve sp3d

E)  1 ve sp2
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ÇÖZÜM

ICl2
- iyonunda, elektronegatifliği daha düşük olan iyot merkez atom, daha elektronegatif olan klor ise bağlı atomdur. Halojenler 

bağlı atom olduklarında -1 değerlik alırlar.  Bu nedenle klor -1 değerliklidir.

 

İyonları oluşturan elementlerin değerlikleri toplamı, iyonun yüküne eşittir.

iyotun değerliği;

x + 2 (-1) = -1

x = +1  bulunur. 

Merkez atomun hibritleşme türü etrafındaki elektron çifti sayısı ile belirlenebilir. Merkez atom etrafında bağ yapan ve bağ 
yapmayan toplam,

2 elektron çifti varsa sp,

3 elektron çifti varsa sp2,

4 elektron çifti varsa sp3,

5 elektron çifti varsa sp3d,

6 elektron çifti varsa sp3d2

hibritleşmesi yapmış demektir.

İlk olarak iyonun Lewis yapısı çizilmelidir. Bunun için iyondaki toplam değerlik elektron sayısı bulunur. Hem iyot hem de 
klorun 7’şer değerlik elektronu bulunur. Ayrıca bir elektron da -1 yükten gelir.

ICl2
- : 7 + (2x7) + 1 = 22 elektron bulunur.

İlk olarak iyota iki tane klor atomu bağlanır, ardından bağlı atomlar olan klorlara oktetini tamamlayacak kadar elektron çifti 
yerleştirilir. 

Bağ elektronları dahil toplam 16 elektron kullanıldı.  Geriye kalan (22-16 = 6) elektronlar merkez atom olan iyot üzerine 
yerleştirilir.

İyot etrafında iki bağ yapan elektron çifti, üç tane de bağ yapmayan elektron çifti bulunur. Toplam 5 elektron çifti bulunduğu 
için sp3d hibritleşmesi yapmıştır.

          

 Doğru Cevap A
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6. Nitrik asitin anhidridi aşağıdakilerden hangisidir?

A)  N2O3

B)  NO2 

C)  N2O5

D)  NO

E)  Hiç birisi

ÇÖZÜM

Nitrik asit moleküllerinin bir araya gelmesi sonucunda, aralarından bir su molekülünün çıkması ile anhidriti oluşur. 

Doğru Cevap C

7. Kromat iyonu (CrO4
  ) çözeltisine, aşağıdakilerden hangisi eklendiğinde bikromat iyonu (Cr2O7

  ) oluşur?

A)  Baz

B)  Asit

C)  Yükseltgen bir madde

D)  İndirgen bir madde

E)  Hiç birisi 

2- 2-
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ÇÖZÜM

Hem kromat iyonunda (CrO4
  ) hem de dönüşmesi istenen bikromat iyonunda (Cr2  O7

 ), krom elementi +6 değerliğe sahiptir. 
Bu nedenle bu dönüşüm sırasında yükseltgenme yada indirgenme tepkimesi gerçekleşmez. Sulu ortamın asidik ya da bazik 
olması bu dönüşümü sağlayabilir. Ortam şartlarının belirlenebilmesi için denkleştirme işlemi yapılmalıdır. İlk olarak kromların 
sayılarının eşitlenebilmesi için CrO4

   iyonu  2 ile çarpılır.

2CrO4
  →Cr2O7

 

Oksijen sayısını denkleştirmek için sağ tarafa 1 tane H2O eklenir.

2CrO4
 →Cr2O7

   + H2O

Son olarak hem yük denkliğini hem de hidrojen sayılarını denkleştirmek için sol tarafa 2 tane H+ iyonu eklenir.

2H+ + 2CrO4
  → Cr2O7

  + H2O

Denklemde görüldüğü üzere ortamın asidik olması gerekir. Kromat iyonu (CrO4
 ) çözeltisine, asit eklendiğinde bikromat 

iyonu (Cr2O7
  ) oluşur.

          

Doğru Cevap B

8. Aşağıdakilerden hangisi bir Lewis asiti değildir?

A)  NF3

B)  Al2Br6

C) BF3

D) CdCl2

E)  GaCl3 

ÇÖZÜM

Lewis asit baz tanımına göre; bir tepkimede elektron çifti veren baz, bu elektron çiftini alan ise asittir. 

Bir maddenin Lewis bazı olması için üzerinde ortaklanmamış elektron çifti bulunmalıdır.

NF3 molekülü, azot atomu üzerindeki elektron çiftini vererek Lewis bazı olarak davranır.

     

         

Doğru Cevap A

2- 2-

2-

2- 2-

2- 2-

2- 2-

2-

2-
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9. Aşağıdaki tepkime,

2SO2(g)   +   O2(g) → 2SO3(g)        

çok yavaş olmasına rağmen kükürtün sülfürik asite dönüştürülmesinde çok önemli bir tepkimedir. Bu tepkime 
aşağıdaki basamakları takip ederek olduğunda, hızı belirgin bir şekilde artmaktadır.  

Basamak 1  2NO(g)  +   O2(g) →2NO2(g)

Basamak 2   2NO2(g)   +   2SO2(g) → 2NO(g)  +  2SO3(g)

Net tepkime  2SO2(g)   +   O2(g) → 2SO3(g) 

Buna göre, 

A)  NO ve NO2 katalizördür.

B)  NO katalizör ve NO2 geçici ara üründür.

C)  NO geçici ara ürün ve NO2 katalizördür.

D)  NO ve NO2 geçici ara ürünlerdir. 

E)  NO ve NO2 ile ilgili hiç bir şey söyleyemeyiz. 

ÇÖZÜM

Ara Ürün: Basamaklı tepkimelerde bir basamakta oluşan ve daha sonraki başka bir basamakta harcanan maddelere ara ürün 
denir. Ara ürün net tepkimede yer almaz.

Katalizör: Bir tepkimeye dışarıdan eklenen ve tepkimenin mekanizmasını değiştirerek hızlandıran maddelerdir. Katalizörler 
dışarıdan tepkime ortamına eklenir, tepkimedeki yavaş  basamakta kullanılır, sonraki bir basakta aynı şekilde açığa çıkar. 
Katalizörler de ara ürünler gibi net tepkimede yer almazlar. 

Verilen tepkimede, NO katalizör, NO2 ise ara üründür.

Doğru Cevap B

10. Aşağıdaki denkleşmemiş tepkime denklemlerindeki X, Y ve Z sırasıyla nedir?

S   +  O2  → X

X  +  PCl5   →Y  +  POCl3

Y   +   HF  → Z   +   HCl

A)  SO3, P4S6 ve PF3

B)  SO2, SCl2 ve SF2

C)  SO3, SCl2 ve SOF2

D)  SO2, SOCl2 ve SOF2 

E)  SO2, P4O10 ve PF3
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ÇÖZÜM

Kimyasal tepkimeler sırasında atom sayıları ve türleri korunur. Bu nedenle ilk tepkimede X, SO2 olmalıdır.

SO2 +  PCl5   →Y  +  POCl3

İkinci tepkimede oluşan Y, SOCl2’dir.

SOCl2  +   HF  → Z   +   HCl

Son tepkimede yer alan Z ise SOF2’dir.

Doğru Cevap D

11. Aşağıdaki bağlardan hangisi en fazla kovalent özelliğe sahiptir?

A)  Na-Cl

B)  Mg-Cl

C)  H-Cl

D)  C-Cl

E)  S-Cl

ÇÖZÜM

Bir kovalent bağ iki elektrondan oluşur. Bağ elektronlarının atomlar tarafından çekilme kabiliyetine elektronegatiflik denir. 
Bağı oluşturan atomlar arasındaki elektronegatiflik farkı arttıkça bağın iyonik karakteri artar. Atomların elektronegatiflik farkı 
azaldıkça elektronlar bağ merkezine daha fazla yaklaşır. Atomların kazandığı kısmi yükler azalır ve kovalent karakter artar.  
Bu nedenle elektronegatiflikleri birbirine yakın olan 6A elementi S ile 7A elementi Cl arasındaki bağın kovalent karakteri en 
fazladır.

Doğru Cevap E 

      

12. Aşağıdakilerden hangisi Cu(ClO4)2 bileşiğinin doğru ismidir?

A)  Bakır(II) klorat

B)  Bakır hipoklorit

C)  Bakır(II) perklorat

D)  Bakır klorit

E)  Bakır diklorat
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ÇÖZÜM

Bir geçiş metali olan bakır bileşiklerinde +2 ve +1 olmak üzere iki farklı değerlik alabilir. Bileşik isimlendirilirken bakırın 
değerliği parantez içerisinde belirtilmelidir. Verilen bileşikte +2 değerlik almıştır. 

Klor ve oksijen arasında oluşan oksianyonlar klorun değerliği göz önünde bulundurularak;

ClO4
-  : perklorat

ClO3
-  : klorat

ClO2
-  : klorit

ClO-  :  hipoklorit

şeklinde adlandırılır.

Bu durumda Cu(ClO4)2 bileşiği; Bakır(II) perklorat olarak okunur.

Doğru Cevap C

13. Aşağıdakilerin hangisinde en fazla sayıda atom vardır? (H:1, O:16, Cr: 52 g/mol) 

A)  14 gram Cr2O3

B)  4,6 gram H2O

C)  0,04 mol CO2

D)  6,02x1021 molekül N2O3

E)  Normal şartlar altında 5,6 litre O3 gazı 
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ÇÖZÜM

A) 14 gram Cr2O3, 

B) 4,6 gram H2O, 

C) 0,04 mol CO2,

D) 6,02x1021 molekül N2O3,

E) Normal şartlar altında 5,6 litre O3 gazı,

Doğru Cevap  B
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14. Bir kap içinde bulunan bir miktar SO2 gazı ile 7,2 g O2 gazı aşağıdaki denkleme göre tepkimeye giriyor:   
SO2   +   1/2O2  → SO3 Bu tepkime sonunda 6,3 g SO3 elde ediliyor.  
Tepkimenin yüzde verimi 32,3 olduğuna göre, tepkimeye girmeden önce kap içindeki SO2 gazının kütlesini gram 
cinsinden bulunuz.  
(O:16, S:32 g/mol)

A)  30,1

B)  15,6

C)  13,5

D)  0,9

E)  6,3

ÇÖZÜM

80 gram SO3 oluşabilmesi için 64 g SO2 gazının %100 verimle tepkimeye girmesi gerekir.

? g SO2
64 g SO2

80 g SO3

6,3 g SO3 == x 5,04 g SO2 gerekir. (% 100  verimle)

Ancak tepkime %32,3 verimle gerçekleştiği için daha fazla SO2 gazı bulunmalıdır.

100
? g SO2 =5,04 g SO2=

32,3
x 15,6 g SO2 kapta bulunmalıdır.= 15,6 SO2 kapta bulunmalıdır.

Doğru Cevap  B

15. Bir CO ile CO2  gazları karışımında, CO’nun mol sayısı CO2’nin mol sayısının iki katıdır. Karışımın toplam 
kütlesi 54,2 g olduğuna göre, karışım içindeki CO’nun mol sayısı nedir? (C:12, O16 g/mol)

A)  0,271

B)  0,542

C)  0,813

D)  1,08

E)  1,63

ÇÖZÜM
CO’in mol sayısı  = 2k mol

CO2’in mol sayısı = k mol olsun.

Karışımdaki gazların kütleleri toplamı,

mCO2
  + mCO = 54,2 g   n = m/MA  olduğu için kütle yerine m = n x MA yazılabilir.

k . 44 + 2k . 28 = 54,2 g  

k= 0,542 mol’dür.

CO2’in mol sayısı =  k = 0,542 mol

  
Doğru Cevap  B
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16. Kapalı formülü CaSO4.xH2O olan bir bileşiğin 4,38 gramı yüksek sıcaklıkta ısıtılıp suyu tamamen 
buharlaştırıldığında, ağırlığında % 20,9 kadar bir azalma oluyor. Formüldeki “x” değeri (suyun mol sayısı) 
kaçtır? (H2O: 18, CaSO4: 136 g/mol)

A)  1

B)  2

C)  3

D)  4

E) 5

ÇÖZÜM

Isıtıldığında buharlaşan, bileşiğe ait kristal suyudur. 4,38 gramın %20,9’u su olduğuna göre;

20,9
=4,38 g

100
x 0,91 g H2O buharlaşmıştır.= 0,91 gH2O buharlaşmıştır. 

H2O’nun mol sayısı =
0,91 g H2O

=18 g/mol H2O
0,050 mol H2O bulunur.H2O'nun mol sayısı = = 0,050 mol H2O bulunur.

Suyu buharlaştıktan sonra geriye kalan  CaSO4’ın kütlesi,

4,38 g - 0,91 g = 3,47 gramdır. CaSO4’ın mol sayısı,

CaSO4’ın mol sayısı =
    

3,47 g CaSO4
=

136 g/mol CaSO4
0,025 mol CaSO4 bulunur.CaSO4 ın mol sayısı =  = 0,025 mol CaSO4 bulunur.

H2O’nun mol sayısı, CaSO4’ın mol sayısının iki katı olduğuna göre x sayısı 2’dir. Bileşiğin formülü ise, CaSO4.2H2O’dur.

Doğru Cevap  B

17. İçinde kütlece % 20 NaOH bulunan sulu çözeltinin yoğunluğu 1,25 g/mL’dir. Çözeltinin NaOH derişimi nedir?

A)  25 g/100 mL

B)  12,5 Molar

C)  3,13 Normal

D)  200 g/L

E)  2,5 Molal
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ÇÖZÜM

Çözelti hacmi 100 mL kabul edilirse,

md
V

=

m
1,25 g/mL = 100 mL

=m 125 g çözelti bulunur.

Kütlece % 20 si NaOH olduğu için,

100 g çözelti
? g NaOH =125 g çözelti=

20 g NaOH
x 25 g NaOH bulunur.

Çözeltinin derişimi = 25 g/100 mL’dir.

Doğru Cevap  A

18. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal bir olay değildir?

A)  Ekmeğin küflenmesi

B)  Üzüm suyundan şarap yapılması

C)  Karbon monoksit ile zehirlenme

D)  Sütten tereyağı elde edilmesi

E)  Geçici su sertliğinin ısıtma ile giderilmesi

ÇÖZÜM

Ekmeğin küflenmesi: Bakteriler tarafından gerçekleştirilen kimyasal bir olaydır.

Üzüm suyundan şarap yapılması: Üzüm suyunda bulunan şeker, fermantasyona uğrayarak kimyasal bir dönüşüm geçirir. 
Bunun sonucunda, etil alkol oluşur ve şarap elde edilir. 

Karbon monoksit ile zehirlenme: CO gazı, kimyasal bir tepkime sonucunda kanda bulunan hemoglobin ile koordinasyon 
bileşiği oluşturur. Bunun sonucunda hemoglobin oksijeni taşıyamaz ve zehirlenme gerçekleşir.

Sütten tereyağı elde edilmesi: Sütte bulunan yağın fiziksel olarak ayrılması ile tereyağı elde edilir. Kimyasal bir olay değildir.

Geçici su sertliğinin ısıtma ile giderilmesi: Sudaki geçici sertlik, bikarbonat (HCO - ) iyonlarından kaynaklanır. Su ısıtıldığında 
bikarbonat iyonları CO2 ve H2O oluşturarak bozunur ve suyun geçici sertliği giderilmiş olur. Bu dönüşüm kimyasal bir 
tepkime sonucu gerçekleşir.

Doğru Cevap  D

          

3
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19. Ca3(PO4)2 suda çok az çözünen bir tuzdur. 50 mL 0,060 M CaCl2 çözeltisi, 50 mL 0,050 M Na3PO4 çözeltisine 
ekleniyor. Çökelme tepkimesinin sonucunda kaç gram Ca3(PO4)2 çökeleği oluşur?   
(Ca3(PO4)2 : 310 g/mol)

A)  0,16

B)  0,31

C)  0,62

D)  0,78

E)  0,93

ÇÖZÜM

n
V

=

n
0,060 M = 0,05 L

=n 0,003 mol CaCl2

M n
V

=

n
0,050 M = 0,05 L

=n 0,0025 mol Na3PO4

M

0,003 mol Ca2+ iyonu bulunur. 0,0025 mol PO4
3- iyonu bulunur.

Ca2+ iyonlarının mol sayısı, PO4
3- iyonlarının mol sayısı,

3Ca2+ (suda)  +  2PO4
3- (suda) Ca3(PO4)2 (katı)

0,0030 mol 0,0025 mol -B aşlangıç:

Değişim: 0,0030 mol 0,0020 mol 0,0010 mol
Son: - 0,0005 mol 0,0010 mol çöker

0,0010 mol Ca3(PO4)2 katısı çöker. Çöken katının kütlesi ise,

m = 0,0010 mol x 310 g/mol = 0,31 g’dır.

Çok az miktarda çözünmüş olan Ca3(PO4)2 ise ihmal edilecek kadar azdır. 

Doğru Cevap  B

 

20. Atmosfer basıncının 690 mmHg olduğu bir yerde, içinde gaz bulunan bir balona bağlı olan açık kollu su 
manometresinin, gazın bağlı olduğu kolondaki su seviyesi diğerinden 30 cm düşük ise, balondaki gazın basıncı 
kaç mmHg dir? (dsu = 1 g/mL, dHg = 13,6 g/mL)

A)  668

B)  712

C)  688

D)  692

E)  720

n
V

=

n
0,060 M = 0,05 L

=n 0,003 mol CaCl2

M n
V

=

n
0,050 M = 0,05 L

=n 0,0025 mol Na3PO4

M

0,003 mol Ca2+ iyonu bulunur. 0,0025 mol PO4
3- iyonu bulunur.

Ca2+ iyonlarının mol sayısı, PO4
3- iyonlarının mol sayısı,iyonlarının mol sayısı,Ca2+iyonlarının mol sayısı,

Başlangıç:

Değişim:
Son:

Ca3(PO4)2 (katı)

n
V

=

n
0,060 M = 0,05 L

=n 0,003 mol CaCl2

M n
V

=

n
0,050 M = 0,05 L

=n 0,0025 mol Na3PO4

M

0,003 mol Ca2+ iyonu bulunur. 0,0025 mol PO4
3- iyonu bulunur.

Ca2+ iyonlarının mol sayısı, PO4
3- iyonlarının mol sayısı,

n
V

=

n
0,060 M = 0,05 L

=n 0,003 mol CaCl2

M n
V

=

n
0,050 M = 0,05 L

=n 0,0025 mol Na3PO4

M

0,003 mol Ca2+ iyonu bulunur. 0,0025 mol PO4
3- iyonu bulunur.

Ca2+ iyonlarının mol sayısı, PO4
3- iyonlarının mol sayısı,
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ÇÖZÜM

Gazın bağlı olduğu kolda su seviyesi daha düşük olduğuna göre, gaz basıncı açık hava basıncından daha yüksektir. İlk 
olarak 30 cm olan bu su seviyesi farkının, civa cinsinden kaç cm olduğu hesaplanır. 

hsu x dsu = hHg x dHg

30 cm x 1 g/mL = hHg x 13,6 g/mL

hHg = 2,2 cm = 22 mm 

Balonda bulunan gaz basıncı açık hava basıncından 22 mmHg daha fazladır. Bu durumda balondaki gaz,

Pgaz= Po + h

Pgaz = 690 mmHg + 22 mmHg = 712 mmHg basınç yapmaktadır.  

 

Doğru Cevap  B

21. Beş litrelik bir kap içinde bulunan NO ve O2 gazlarının 25 oC’de  toplam basıncı 3,6 atm’dir. Gaz karışımı içinde 
oluşturulan bir kıvılcımla gazlar aşağıdaki denkleme göre tepkimeye girerek NO2’ye dönüştürülüyor:  
2NO  +  O2 →2NO2  
Tepkime sonucunda O2 tamamen kullanılıyor ve bir miktar NO artıyor. Kap içinde toplam basınç aynı 
koşullarda 2,4 atm oluyor. Tepkimeden önce kap içindeki NO’nun mol sayısı nedir?

A)  0,49

B)  0,83

C)  1,0

D)  1,4

E)  1,8

ÇÖZÜM

Aynı koşullar altında gazların basınçları mol sayıları ile orantılıdır. Stokiyometrik hesaplamalar mol sayısı yerine basınç 
cinsinden de yapılabilir.

Başlangıçta toplam gaz basıncı 3,6 atm dir. O2 nin kısmi basıncı x atm olursa NO nun kısmi basıncı 3,6-x atm olur. 

2 NO (g)      +      O2  (g) 2 NO2 (g)
3,6-x x -B aşlangıç:

Değişim: - 2x - x +2x
Son: 3,6-3x - 2x

Son durumda kaptaki toplam gaz basıncı 2,4 atm olarak verilmiştir. Bu durumda tepkime sonunda artan NO ve oluşan NO2 
gazlarının kısmi basınçlarının toplamı, son durumdaki toplam gaz basıncına eşit olur.

(3,6-3x) + (2x) = 2,4 atm 
x= 1,2 atm’dir.
NO gazının başlangıçtaki kısmi basıncı ise, 3,6-1,2= 2,4 atm’dir. NO gazının başlangıçtaki mol sayısı,
P. V = n . R . T
2,4 atm x 5 L = n x 0,082 L.atm/mol.K x 298 K
n = 0,49 mol’dür.

Doğru Cevap A

Başlangıç:

Değişim:
Son:

2 NO2 (g)
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22. Bir bileşiğin su içindeki çözünürlüğü için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  Çözünürlük çözünen bileşiğin özelliklerine bağlıdır.

B)  Çözünen katı veya sıvı ise çözünürlük basınç değişiminden fazla etkilenmez.

C)  Gazın çözünürlüğü, o gazın çözelti üzerindeki basıncı ile artar.

D)  Çözünürlük sıcaklıkla her zaman  artar. 

E)  İyonik maddelerin suda çözünürlüğü, kovalent maddelere göre daha yüksektir. 

ÇÖZÜM

Endotermik olarak çözünen maddelerin çözünürlükleri sıcaklık artışı ile artar. Ancak gazların ve bazı sıvı ve katıların 
çözünürlüleri ekzotermiktir ve sıcaklık arttığında çözünürlükleri azalır.

Dış basınç gazların çözünürlüğünü artırırken, sıvı ve katıların basınçları üzerinde gözlemlenebilir bir etkisi yoktur.

Su polar yapıda bir çözücüdür, bu nedenle polar yapıdaki iyonik maddelerin çözünürlüğü kovalent maddelere göre daha 
fazladır.

Doğru Cevap  D

23. CaCl2’nin sudaki çözünürlüğü sıcaklık artması ile artar. Buna göre 25 oC de hazırlanmış bir doymuş CaCl2 
çözeltisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  Çözeltinin sıcaklığı 30 oC’ye çıkarılırsa çözelti doymamış duruma gelir.

B)  Çözeltinin sıcaklığı 20 OC’ye düşürülürse bir miktar CaCl2 çöker.

C)  Çözeltiye bir miktar CaCl2(k) eklenirse çözeltideki Ca2+ ve Cl- iyonlarının derişimleri değişmez.

D)  Çözeltiye az miktarda su eklenirse çözelti doymamış duruma gelir.

E)  Çözelti sıcaklığı 15 oC’ye düşürülürse bir miktar CaCl2 çöker ve çözelti doymamış duruma gelir. 

ÇÖZÜM

CaCl2’nin sudaki çözünürlüğü sıcaklık artığında artar, sıcaklık azaldığında ise azalır. Doygun çözeltisinin sıcaklığı 25 oC’den 
15 oC’ye düşürülürse, çözünürlük azalır. Aynı miktardaki suda daha az miktarda CaCl2 katısı çözünür. Doygun çözeltide bir 
miktar CaCl2 katısı çöker. Ancak çözelti hala doymuş haldedir. Çöken katı ile çözünmüş haldeki CaCl2  arasında dinamik bir 
denge vardır. 

Doğru Cevap  E
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24. KNO3 sulu çözeltisinin buhar basıncı aşağıdakilerden hangilerine bağlı değildir?

I.  Çözeltinin sıcaklığı,   

II.  Çözeltinin hacmi,  

III.  KNO3 derişimi, 

IV. Çözücünün özellikleri

A)  Yalnız III

B)  I ve II

C)  I, II ve III

D)  Yalnız II

E)  II ve IV

ÇÖZÜM

İçerisinde katı bir madde çözünmüş olan bir sıvının buhar basıncı; sıcaklığa, çözelti derişimine, çözücünün cinsine (özellikle-
rine) bağlıdır. Ancak bir kapasite özelliği olan çözelti hacmine bağlı değildir. 

  

Doğru Cevap  D

25. Aşağıdaki tepkimenin entalpi değişimini, ∆H0 = -83,8 kJ’dür.Verilen bağ enerjilerini kullanarak, H-Br bağ 
enerjisini kJ cinsinden hesaplayınız.

2HBr(g)  +  Cl2(g)  →2HCl(g)  +  Br2(g)   

                    Bağ                              Bağ Enerjisi( kJ.mol-1)

H-Cl   431,0

Br-Br   192,5

Cl-Cl   242,7

A)  182,0

B)  364,0

C)  728,0

D)  16,8

E)  Hiçbirisi
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ÇÖZÜM

Bir tepkimenin entalpisi, bağ enerjileri yardımıyla bulunabilir. Bu amaçla,

ΔHTepkime = ΔHKırılan Bağlar  - ΔHOluşan Bağlar

eşitliği kullanılır. İlk olarak kırılacak ve oluşacak bağlar açık olarak yazılır.

2 H-Br  +  Cl-Cl   →2 H-Cl  +  Br-Br(g)   

Tepkimeye giren moleküllerindeki atomlar arasındaki bağlar kırılır ve ürün moleküllerindeki atomlar arasında yeni bağlar 
oluşur.

  ΔHo
Tepkime = ΔHo

Kırılan Bağlar  - ΔHo
Oluşan Bağlar

ΔHo
Tepkime = [(2 x ΔHo

H-Br) + (ΔHo
Cl-Cl)] - [(2 x ΔHo

H-Cl) + (ΔHo
Br-Br)]

-83,8 kJ = [(2 x ΔHo
H-Br) + (242,7)] - [(2 x 431,0) + 192,5]

ΔHo
H-Br = 364,0 kJ

Doğru Cevap  B

26. Bir X3+ iyonunda 82 elektron ve 133 nötron vardır. 
X    →206Tl   
radyoaktif bozunmasında, hangi ve ne miktarda  ışınlar (veya parçacıklar) saçılır?

A) 2α ve 3β-

B) 3α ve 2β+

C) 3α,  4β- ve γ

D) 2n ve β-

E) 3α ve 2β-

ÇÖZÜM

İlk olarak X elementinin proton sayısı ve kütle numarası bulunmalıdır. X3+ iyonunda 82 elektron bulunduğuna göre nötr 
haldeki X elementinin proton sayısı 85’dir. Nötr haldeki  elektron sayısı proton sayısına eşittir. Nötron sayısı ile proton sayısı 
toplandığında kütle numarası 218 olarak bulunur. 

Radyoaktif bozunma,

şeklindedir. X elementinin kütle numarası 218-206 = 12 azalmıştır. Kütle numarası yalnızca alfa  ışıması ile azalır. 
Kütle numarasında 12 azalma olduğuna göre element  ışıması yapmıştır. Bu ışımalar sonucunda proton sayısı  
3 x 2 = 6 azalma olur. Ancak ışımalar sonucunda proton sayısının 85-81 = 4  azaldığı görülmektedir. Bu nedenle 2 de beta 

 ışıması yapmış olmalıdır.

Doğru Cevap  E
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27. Basit bir tepkimenin hızını aşağıdakilerden hangisi etkilemez?

A)  Tepkimeye giren maddelerin özellikleri

B)  Tepkimeye giren maddelerin derişimleri

C)  Sıcaklık

D)  Tepkimeden çıkan maddelerin derişimleri

E)  Katalizör

ÇÖZÜM

Çarpışma teorisine göre, eşik enerjisini aşan ve uygun geometride gerçekleşen çarpışmalar tepkimeyle sonuçlanır ve etkin 
çarpışma olarak adlandırılır. Bir tepkimede oluşan ürünlerin etkin çarpışmaya bir etkisi yoktur. Bu nedenle tepkime hızını 
çıkan maddelerin derişimleri etkilemez. Tepkimeye giren maddelerin özellikleri ve derişimleri, sıcaklık ve katalizör etkin 
çarpışma sayısını etkiler ve tepkime hızına etki eder.

 

Doğru Cevap  D

28. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal dengeyi bozmaz?

A) Sıcaklığı düşürmek.

B)  Katalizör eklemek.

C)  Tepkimeye giren maddelerden birinin derişimini artırmak.

D)  Tepkimeden çıkan maddelerden birinin derişimini azaltmak.

E)  Tepkimeden çıkan maddelerden birini tepkime ortamından uzaklaştırmak.

ÇÖZÜM

Katalizör eklemek ileri ve geri tepkimenin hızını aynı oranda artırır. Bu nedenle katalizör eklemek dengeyi bozmaz.

Sıcaklık değişimi denge sabitini değiştireceğinden, dengede bozulma meydana gelir.

Giren veya çıkan ürünlerin derişimini değiştirmek dengeyi bozar ve etkiyi azaltacak yönde dengede kayma meydana gelir.

         Doğru Cevap  B
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29. 25 oC’de doymuş Mg(OH)2 sulu çözeltisindeki H+ iyonlarının molar derişimi nedir? (Mg(OH)2 için   
Kçç = 3,2x10-11 dir.)

A)  4,0x10-4

B)  2,0x10-4

C)  2,5x10-11

D)  5,0x10-11

E)  1,0 x10-7

ÇÖZÜM

Çözünürlük çarpımı (Kçç) kullanılarak, doymuş Mg(OH)2 çözeltisinin içerdiği OH- iyonu derişimi bulunur.

Mg(OH)2 (k) Mg2+ (suda) + 2 OH- (suda)

- x M +x M +2x M

[OH-]= 4x10-4 M’dır.  

Suyun denge sabiti (Ksu) kullanılarak H+ iyon derişimi belirlenir.  25 oC de Ksu = 1x10-14’dir.

Ksu = [H+] [OH-]

1x10-14 = [H+] . 4x10-4

[H+] =  2,5x10-11 M’dır.

 

Doğru Cevap  C

30. Ag3PO4’ün su içindeki çözünürlüğü 6,72x10-4 g/100 mL’dir. Buna göre Ag3PO4’ün çözünürlük çarpımı nedir? 
(Ag3PO4: 419 g/mol)

A)  1,8x10-14  

B)  5,5x10-16 

C)  2,0x10-17 

D)  1,8x10-18 

E)  6,7x10-20 
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ÇÖZÜM

Çözünürlük çarpımı ifadesinde molar derişimler (1 L çözeltide çözünüş mol sayısı) kullanılır. 

Soruda 100 mL’deki gram cinsinden çözünürlük verilmiştir. Çözünürlük 1 L’deki mol sayısına yani molar çözünürlüğe 
dönüştürülür.

100 mL’de 6,72x10-4 gram Ag3PO4 çözünmüştür. 1L’de ise 6,72x10-3 gram Ag3PO4 çözünmüştür. Mol sayısı ve molaritesi, 

n=6,72x10-3 g / 419 g/mol = 1,6x10-5 mol

M= 1,6x10-5 mol/ 1L =1,6x10-5 M dır.

Doğru Cevap  D

31. Aşağıda verilen redoks tepkimesini asidik ortamda denkleştirdiğimizde, nitrat iyonunun katsayısı ne olur?

       S  +  NO3
-    → SO2  +  NO

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5



ULUSAL KİMYA OLİMPİYATLARI SORU ve ÇÖZÜMLERİ

22

ÇÖZÜM

Redoks tepkimeleri denkleştirilirken ilk olarak elementlerin değerlikleri bulunarak değerliği değişen elementler belirlenir.

S elektron alarak indirgenmiş, N ise elektron vererek yükseltgenmiştir. Bu indirgenme ve yükseltgenme sırasında alınan ve 
verilen elektron sayıları eşitlenir. Burada kullanılan sayılar ilgili maddelerin önüne katsayı olarak yazılır.

Oksijen sayısını eşitlemek için sağ tarafa 2 tane H2O eklenir. Son olarak hidrojen sayısını eşitlemek üzere sol tarafa 4 tane H+ 
eklenir. Tepkimenin dekleştirilmiş hali,

  

şeklindedir. 

Doğru Cevap  D

32. X3+ iyonlarını içeren bir çözelti 0,50 amperlik bir akımla 8 saat elektrolizi yapıldığında, katotda 1,35 g  
X elementi açığa çıkmaktadır. Bu elementin atom ağırlığını hesaplayınız.

A)  81,0

B)  68,5

C)  55,8

D)  27,0

E)  9,01

4 x 3 elektron aldı

3 x 4 elektron verdi
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ÇÖZÜM

Bir elektroliz hücresinde elektrotlarda açığa çıkan madde miktarları, devreden geçen elektron sayısına (yük miktarına) bağlıdır.

Bir devreden geçen yük (Q), akım (i) ve zamanla (t) doğru orantılıdır. 

Q=i x t ‘dir. i, amper ve t, saniye olduğunda yük Coulomb olarak bulunur.

Q = i x t

Q = 0,50 amp x (8x60x60 s) = 14400 Coulomb

96500 Coulomb = 1 Faraday = 1 mol elektron’dur.

Devreden 3 mol elektron geçtiğinde, katotta 1 mol X katısı açığa çıkar.

0,15 mol elektron geçtiğine göre 0,05 mol X elementi açığa çıkmıştır. X elementinin 0,05 molü 1,35 gram olduğuna göre 
atom ağırlığı;

n=m/Ma

0,05 mol = 1,35 g / Ma

Ma = 27 g/mol

Doğru Cevap  D

33. Asetik asit, CH3CO2H molekülü için aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

I. Bir tane π- bağı vardır. 

II. Toplam σ-bağ sayısı yedidir.

III. Molekül apolardır.

IV. Moleküldeki iki karbon atomunun hibritleşmesi de sp3’tür.

A) I, II, III, IV

B) II, III, IV

C) III, IV

D) I, III, IV

E) I, II, III 
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ÇÖZÜM

İki atom arasında birden fazla bağ varsa bunlardan biri σ (sigma), diğerleri π (pi) bağıdır. Molekülde 1 tane π, 7 tane σ bağı 
mevcuttur. 

Molekül, yapıdaki karboksil (-CO2H) grubundan dolayı polardır.

Molekülün π bağı yapan karbonun hibritleşmesi sp2, tamamen σ bağı içeren karbon atomunun hibritleşmesi ise sp3’tür.

C O
H

H
H

H

O

sp3

sp2

Polar birim

Doğru Cevap C

34. Aşağıdakilerden hangisinin kaynama noktası en yüksektir?

A) CH3CH2CH3

B) CH2OHCH2OH

C) CH3CH2OH

D) CH3OCH3

E) CH3CH2CHO
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ÇÖZÜM

Kaynama noktasını etkileyen başlıca iki faktör vardır:

i) Molekül ağırlığı

ii) Moleküller arası çekim kuvveti

Verilen örnekler arasında anormal bir molekül ağırlığı farkı yoktur. Bu yüzden bu moleküllerin kaynama noktaları arasındaki 
farkı büyük oranda moleküller arası çekim kuvvetleri belirler. Verilen örnekler sınıflara ayrılarak değerlendirilecek olursa;

a) Propan (Sınıfı: alkan):  Hidrokarbonlarda moleküller arası çekim kuvveti çok zayıftır, bu yüzden kaynama noktaları oldukça 
düşüktür.

c) Etil Alkol (Sınıfı: alkol): Alkoller polar bileşiklerdir ve moleküller arası hidrojen bağı oluştururlar. Karboksilik asitler kadar 
olmasa da, moleküller arası çekim kuvveti fazladır ve bu yüzden diğer işlevsel gruba sahip (alkan, eter, aldehit, keton vb) 
organik moleküllere nispeten kaynama noktaları bariz bir şekilde daha yüksektir.

b) Etilen Glikol (Sınıfı: alkol, DİOL): Yapısında iki –OH grubu olduğu için, moleküller arası hidrojen bağı yapma kapasitesi 
mono hidroksilli alkollere göre çok yüksek. Bu yüzden, mono hidroksilli asitlere göre kaynama noktasının oldukça yüksek 
olması beklenir. Zaten bu özelliğinden dolayı etilen glikol otomobil radyatörlerinde kullanılmakta ve otomobil motorlarının 
aşırı ısınması durumunda buharlaşma noktasını yükselterek radyatör sıvısının buharlaşmasını önlemektedir. Ayrıca radyatörlere 
eklenen bu sıvı suyun soğuk havalarda donma  noktasını düşürerek anti-friz etkisi amaçlı kullanılmaktadır.

d) Dimetileter (Sınıfı: eter): Moleküller arası çekim kuvveti alkanlara göre daha fazla ancak, diğer türlere (keton, aldehit)  göre 
nispeten düşük.  

e) Propanal (Sınıfı: aldehit): Karbonil karbonundaki kutuplaşmadan dolayı, eterlere nispeten daha polardır. Bunun neticesinde, 
moleküller arası çekim kuvveti alkanlara ve eterlere göre daha fazla ancak hidrojen bağı yapan, asit, alkol ve aminlere göre 
moleküller arası çekim kuvveti daha azdır.

Bu bilgilerin ışığı altında verilen türlerin kaynama noktaları arasındaki sıralamanın aşağıdaki gibi olması beklenir.

Diol (etilen glikol) >> mono alkol (etil alkol) > aldehit (propanal) > eter (dimetil eter) >alkan (propan)

 Kimya El Kitaplarından elde edilen gerçek değerler aşağıda yer almaktadır.

Bileşik K.N. (oC)
Etilen glikol (1,2-etandiol) 197.3
Etanol 78.4
Propanal 48.8
Dimetil eter -24.0
Propan -42.2

Doğru Cevap B 

35. Kapalı formülü C6H14 olan organik maddenin  kaç tane izomeri vardır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5
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ÇÖZÜM

Molekül (kapalı) formülleri aynı, yapı (açık) formülleri farklı olan bileşiklere izomer bileşikler denir. Sözcük eski Yunancada 
eşit anlamındaki isos ve parça anlamındaki meros sözcüklerinin birleşiminden türetilmiş olup eşdeğer parçacıklar olarak 
dilimize çevrilebilir. 

Hidrokarbonlarda izomer sayısı karbon sayısının artmasıyla, belirsiz kat sayılarla artış gösterir. Örneğin üç karbonlu 
hidrokarbona kadar tek bir yapı olası iken, dört karbonlu hidrokarbonun iki, beş karbonlu hidrokarbonun üç, altı karbonlu 
hidrokarbonun beş izomeri mevcuttur. Çok karbonlu hidrokarbonlarda izomer sayısı bilgisayar programları vasıtasıyla 
belirlenebilmektedir ve aşağıdaki tablodan da görüleceği gibi  50 karbonlu bir hidrokarbonun izomer sayısı 501 117 743 651 
746 953 270 olarak bulunmuştur.

Doymuş hidrokarbonun (CnH2n+2) karbon Sayısı  İzomer Sayısı
1 1
2 1
3 1
4 2
5 3
6 5
7 9
8 18
9 35
10 75
50 1117743651746953270

İzomerliğin, yapı izomerliği, stereoizomerlik gibi alt bölümleri olup bu kavram 1997/46. soruda daha kapsamlı olarak 
anlatılmıştır. Bu soruda kastedilen yapı izomerliğidir ve aşağıda gösterildiği gibi C6H14 kapalı formülüne sahip muhtemel 
yapı izomerlerinden hiçbiri stereojenik karbon atomuna sahip olmadığı için, bu kapalı formüle sahip optik izomerler mevcut 
değildir. 

Doğru Cevap E 
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36. İzopropil klorür, (CH3)2CHCl, ile sodyum, Na, birlikte ısıtılırsa tepkime ürünü ne olur?

A) (CH3)2CH2                                                                    B) (CH2)2CH-CH(CH3)2                                                                    C) CH3-CH=CH2

D) (CH3)2CNaCl                                                             E) tepkime olmaz 

ÇÖZÜM

Alkil halojenürlere metal verildikten sonra ortama eğer bir hidrojen kaynağı, örneğin asit (H+), H2O, EtOH vb protik çözücü 
verilirse, alkil halojenürler alkanlara indirgenir.

İzopropil klorür, (CH3)2CHCl bileşiğinde alkil grubu R-, (CH3)2CH-, izopropildir. Wurtz sentezi sonrası R-R bileşiği 
(CH3)2CH-CH(CH3)2 oluşur.

 
Doğru Cevap B

37. (CH3)2-C=CHCH2CH3 
KMnO4,OH-

  
Yukarıdaki tepkimenin oda sıcaklığındaki ürün veya  ürünleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) (CH3)2COHCHOHCH2CH3                                       B) (CH3)2C=O+CH3CH2COOH                                       C) CH3CHO+CH3CH2CHO

D) CH3COOH +CH3CH2COOH                             E) Tepkime olmaz 
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ÇÖZÜM

Alkenlerin soğuk seyreltik KMnO4 çözeltisi ile bazik ortamdaki tepkimesi 1,2-diollerin (glikol) oluşumuyla sonuçlanır ve 
çift bağa iki OH grubunun transferi aşağıda gösterildiği gibi cis olarak gerçekleşir. Alkenlerin KMnO4 çözeltisi ile asidik 
ortamdaki tepkimesi yada bazik ortamda derişik KMnO4 çözeltisi ile sıcakta yapılan tepkimeler ise çift bağ parçalanması ile 
sonuçlanır ve bu tepkimeler sonucu eğer alken karbonları bir hidrojen atomu içeriyorsa, ilgili karbon atomu asite,  iki hidrojen 
atomu içeriyorsa CO2’e ve hidrojen atomu içermiyorsa ketona dönüşür.

O

Mn

O

O O-

HH

HH
-O

Mn

O

O O
Mn+7 Mn+5

HH O O

MnO2

+

KMnO4

Mn+4

OHHO O O

O

Mn

O

O O-

HH

Mn+5 Mn+4

HO-, H2O, 0 oC Mn
OH

O
O-

+

HO OH

HH

1,2-cis-diol

CH2H3C

 80 oC

KMnO4, OH-
O

OH3C

HO

O
+   CO2

Alkenlerin soğuk seyreltik KMnO4 çözeltisi ile bazik ortamdaki tepkimesinde olduğu gibi, alkenlerin OsO4 ile oksidasyonu 
da cis-dioleri verir. Alkenlerden trans diol sentezleme yöntemlerinin başında, epoksitlerin asidik veya bazik ortamda açılması 
tepkimeleri gelir.

OsO4

NaHSO3, H2O

OH

OH
1,2-cis-diol

RCO3H
O

H+, H2O

veya
-OH-, H2O

OH

OH
1,2-trans-diol

Soruda verilen bileşik ısı verilmeden bazik ortamda KMnO4 ile muamele edilirse, çift bağ kırılarak cis-diol oluşur ve oluşan 
bileşik A şıkkında verilmiştir.

Doğru Cevap A 

1,2-cis-diol
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38. Bir organik bileşik amonyaklı gümüş nitrat çözeltisi ile tepkimeye sokulduğunda gümüş açığa çıkıyor. Bu bileşik 
ne  tür bir organik bileşik olabilir?

A) asit

B) aldehit

C) alkol

D) ester

E) amin

ÇÖZÜM

Tollens Testi: 

NH3 lü AgNO3 çözeltisi Tollens Ayıracı olarak adlandırılır. Aldehitler, Tollens ayıracı ile tepkimeye girdiğinde karboksilli 
asite yükseltgenirken çözeltideki Ag+ iyonları da metalik gümüşe (Ag(k)) indirger ve metalik gümüş deney kabının dibinde 
parlak gümüş renginde bir yüzey oluşturur ve buna gümüş aynası adı verilir ve bu tepkime Tollens testi olarak bilinir. 

2 [Ag(NH3)2]
+ + RCHO + H2O →2 Ag(k) + 4 NH3 + RCO2H + 2 H+

Verilen türler içinde sadece B seçeneğindeki aldehit bu testi verir.

Doğru Cevap B

39. Bir organik bileşik;

I. bir molü tam yanınca, N.Ş.A. 89.6 litre CO2 gazı çıkıyor,

II. optikçe aktif özellik gösteriyor,

III. Fehling ayıracı ile tepkime veriyor,

IV. NaOH ile tepkimeye girmiyor.       

Bu bilgileri kullanarak bileşiğin ne olduğunu bulunuz.

 



ULUSAL KİMYA OLİMPİYATLARI SORU ve ÇÖZÜMLERİ

30

ÇÖZÜM

Verilen bilgilerden;

I: Bileşiğin bir molü tam yanınca, N.Ş.A. 89,6 litre CO2 gazı çıkıyor: NŞA’da 89,6 L gaz, 

89.2 L/ 22.4 L. mol-1 = 4 mol CO2 demektir. 1 mol organik molekülün yanmasından 4 mol CO2 oluştuğuna göre bu organik 
molekülün dört karbonlu (C4...) olması gerekir. “B” ve “C” seçenekleri (beş karbonlu) bu şartı sağlamamaktadır.

II. Bileşik optikçe aktif özellik gösteriyor. O halde bileşikte stereojenik karbon atomu (dört farklı gruba sahip karbon atomu) 
olması gerekir ve bileşiğin optikçe aktif olması için mezo yapısında olmaması gerekir. “B” ve “C” seçenekleri (stereojenik 
karbonu yok) bu şartı sağlamamaktadır.

III. Bileşik Fehling ayracı ile tepkime veriyor. Aldehitler Fehling çözeltisi ile tepkimeye girerek asitlere dönüşürken, kırmızı 
renkli bakır(I) oksit katısı çöker. “E” seçeneği bu şartı sağlamamaktadır.

IV. Bileşik NaOH ile tepkimeye girmiyor. Bileşik kuvvetli baz ile tepkime vermediğine göre, asidik bir grup (örneğin –
COOH) içeriyor olamaz. “A”, “B” ve “C” seçenekleri bu şartı sağlamamaktadır.

Tüm şartları sağlayan tek bileşik D şıkkında verilmiştir.

Doğru Cevap D

40. Aşağıdaki çiftlerden hangisinde, her iki molekül veya iyonun yapıları da (geometrileri) düzgün dörtyüzlü 
(tetrahedral)’ dür?

A) CH4, NH3

B) CH4, PCl5

C) CH4, SO4
2-

D) XeO4, XeF4

E) SF6, PF6
-
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ÇÖZÜM

Verilen türlerin hibritleşmeleri,  geometrik yapıları, bağ açıları ve VSPER gösterimleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bileşik Hibritleşme Geometrik Yapı Bağ açıları VSEPR Polarite

CH4 sp3 Düzgün dört yüzlü
(Tetrahedral) 109.5o AX4 Apolar

:NH3 sp3 Üçgen piramit 107o AX3E Polar

PCl5 dsp3 Dipramit 90 o ve 120 o AX5 Apolar

SO4
2- sp3 Düzgün dört yüzlü

(Tetrahedral) 109.5o AX4 (İyon)

XeO4 sp3 Düzgün dört yüzlü
(Tetrahedral) 109.5o AX4 Apolar

XeF4 d2sp3 Kare düzlem 90o AX4E2 Apolar

SF6 d2sp3 Düzgün sekiz yüzlü
(oktahedral)

90o AX6 Apolar

PF6
- d2sp3 Düzgün sekiz yüzlü

(oktahedral)
90o AX6 (İyon)

Verilen türler içinde CH4, SO4
2-  ve XeO4’ün geometrileri düzgün dörtyüzlüdür (tetrahedral). Bunlardan iki tanesi 

C seçeneğinde yer almaktadır.  

            Doğru Cevap C

41.  İki alkan olan pentan ve oktandan, oktanın kaynama noktası daha yüksektir; çünkü oktan

A) Daha fazla hidrojen bağı oluşturur.

B) Molekülü daha fazla farklı şekillerde bulunabilir.

C) Daha fazla izomere sahiptir.

D) Molekül ağırlığı daha büyüktür.

E) Apolardır.
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ÇÖZÜM

Alkanlarda kaynama noktasını etkileyen en önemli faktör moleküller arası van der Waals (London) çekim kuvvetidir. 
Alkanlarda moleküller arası çekim kuvvetleri (van der Waals) çok zayıftır ve bu çekim kuvveti molekül büyüklüğü ile doğru 
orantılıdır. Bu çekim kuvveti, dallanmış alkanlar ile düz zincirli alkanlarda farklı olarak etki yaptığı için kaynama noktasını 
nispeten değiştirir. Ancak kaynama noktaları arasındaki farkta asıl etken, molekül büyüklüğüdür. Verilen iki örnekte kaynama 
noktası farkı, molekül ağırlığı farkından kaynaklanmaktadır. Molekül ağırlığındaki artış van der Waals çekim kuvvetini de 
etkilediği için, yani daha büyük moleküllerde van der Waals çekim kuvveti küçük moleküllere göre daha yüksek olduğu için 
verilen seçenekler içinde sadece D seçeneği iki molekülün kaynama noktaları arasındaki farkın sebebini izah etmektedir.

Alkan Formül Kaynama noktası (°C)
Oda 
sıcaklığındaki 
(20°C) hali

Erime Noktası

(°C)

Metan CH4 -162 gaz -183
Etan C2H6 -89 gaz -172
Propan C3H8 -42 gaz -188
n-Butan C4H10 0 gaz -138
n-Pentan C5H12 36 sıvı -130
n-Heksan C6H14 69 sıvı -95
n-Heptan C7H16 98 sıvı -91
n-Oktan C8H18 126 sıvı -57
n-Nonan C9H20 151 sıvı -54
n-Dekan C10H22 174 sıvı -30

Aşağıdaki şemada gösterildiği gibi, aynı molekül ağırlığına sahip alkanlarda ise, dallanma arttıkça moleküller arası van der 
Waals çekim kuvveti azalacağı için kaynama noktası düşmektedir.

Doğru Cevap  D

42. Arabalarda kullanılan akümülatörlerin şarjları (elektrik doluluk derecesi) kontrol edilirken akü içindeki elektrolit 
çözeltisinin yoğunluğu ölçülür. Bunun dayandığı temel, çünkü

A)  Akü boşalırken  PbO2 oluşur.

B)  Akü pil hücrelerindeki elektrotlar arası potansiyel 1,8 V ile 2,2 V arasında değişir.

C)  Akü boşalırken elektrolit çözelti içindeki H2SO4 kullanılır.

D)  Kurşun bir ağır metaldir.

E)  Elektrolit çözeltisi asittir.
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ÇÖZÜM

Arabalarda kullanılan akülerde elektrolit çözeltide H2SO4 bulunur. Akü kullanıldığında H2SO4 miktarı azalır. Bu nedenle 
akünün boşaldığı H2SO4 çözeltisinin yoğunluğu ölçülerek belirlenir.

Doğru Cevap  C

43. Hidrokarbonlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  Sadece karbon ve hidrojenden oluşurlar.

B)  Ne kimyasal olarak ne de enzimlerle yükseltgenemezler.

C)  Moleküler bileşiklerdir.

D)  Katı, sıvı veya gaz halinde bulunabilirler.

E)  Karbon ile hidrojen arasında σ-bağı vardır.

ÇÖZÜM

Hidrokarbonlar hidrojen ve karbondan oluşan moleküler bileşiklerdir. Karbon ve hidrojen atomları arasında σ-bağı vardır. 
Hidrojen atomu tek değerlik elektronuna sahip olup, bileşiklerinde tek bağ kurar ve bu bağ σ-bağıdır.

Fiziksel halleri molekül kütlesine göre değişir, örneğin oda sıcaklığında CH4 gaz halinde, C8H18 sıvı halde ve parafin katı 
haldedir.

Hidrokarbonlar kimyasal ve enzimatik olarak yükseltgenebilir. Örneğin yanma tepkimesi sonucunda yükseltgenerek CO2 ve 
H2O ya dönüşürler. Bu durumda B şıkkı yanlıştır.

Doğru Cevap  B

44. Aşağıdaki tuz çözeltilerde hangisi baz özelliği gösterir?

A) K3PO4

B) (CH3)3NHCl

C) NH4Cl

D) CaCl2

E) Mg(ClO4)2
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ÇÖZÜM

Asit baz tepkimeleri sonucunda, asitin anyonu ile bazın katyonunun bir araya gelmesi ile oluşan iyonik bileşiklere tuz adı 
verilir. Bir tuzun sulu çözeltisinde anyonu hidroliz oluyorsa ortama OH- iyonu verir ve bazik tuzdur. Katyonu hidroliz oluyorsa 
ortama H3O

+ çıkar ve asidik tuzdur. 

Kuvvetli  Asit + Kuvvetli Baz  →  Nötr Tuz

Kuvvetli Asit  + Zayıf Baz  → Asidik Tuz

Zayıf Asit + Kuvvetli Baz  → Bazik Tuz

K3PO4  tuzu, kuvvetli baz olan KOH ile zayıf asit olan H3PO4 ün bir araya gelmesi ile oluşur. Bu nedenle K3PO4 bazik tuzdur. 
Suda çözündüğünde,

K3PO4 (k)  →  3K+ (suda) + PO4
3- suda

iyonları oluşur. Zayıf asitten gelen fosfat (PO4
3-) iyonları hidroliz olarak OH- iyonları açığa çıkar.

PO4
3-  + H2O                  HPO4

2- + OH-
        

  

Doğru Cevap  A

 

45. Aynı elementin oksoasitleri (oksiasitleri) için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)  Elementin değerliğinin en yüksek olduğu asit en kuvvetli asittir.

B)  Elementin değerliğinin en düşük  olduğu asit en kuvvetli asittir.

C) Elementin değerliğinin en yüksek olduğu asit en zayıf asittir.

D)  Değerlikle asit kuvvetinin etkisi yoktur.

E)  Fazla oksijen atomu içeren asitlerde peroksit bağları oluşur.

ÇÖZÜM

Elektronegatif bir atomda okso (=O) ve hidroksil (–OH) grubu bulunan asitlere oksiasitler denir. Oksiasitler; 

O=Z–O–H benzeri yapıdaki bileşiklerdir. (HO)mZOn genel formülü ile gösterilirler. 

Z, elektronegatifliği yüksek bir ametaldir. Oksijene bağlı hidrojen asit karakterlidir ve H+ şeklinde verilebilir. Oksijen atomunun 
hacmi tüm bileşiklerde yaklaşık olarak aynı olduğu için oksiasitin kuvveti doğrudan Z ametalinin elektronegatifliğine ve 
yükseltgenme basamağına (değerliğine) bağlıdır.

HOCI HOCIO HOCIO2 HOCIO3 

Cl’un Yükseltgenme Basamağı +1 +3 +5 +7 

 Asitlik sıralaması;  

HOCI< HOCIO < HOCIO2 < HOCIO3  şeklindedir. Merkez atomun değerliği arttığında asitlik kuvveti artar.

Doğru Cevap  A



KİMYA

35

46. Aşağıdaki yiyeceklerden hangisi çoğunlukla α-D-glikoz polimerinden oluşur?

A)  Sofra tuzu

B)  Salata 

C)  Makarna 

D)  Süt

E)  Margarin

ÇÖZÜM

α-D-glikoz polimeri karbonhidratların yapısında bulunur. Bu nedenle karbonhidrat içerikli olan makarna α-D-glikoz 
polimerinden oluşur.

Doğru Cevap  C

47. 100 mL, 0,02 M Ba(OH)2 çözeltisine kaç litre su eklersek pH’ı 11 olan bir çözelti elde ederiz?

A)  4,0 

B)  3,9

C)  5,0

D)  4,9

E) 3,0

ÇÖZÜM

100 mL 0,02 M Ba(OH)2  çözeltisinde 0,04 M OH- iyonu bulunur. Su eklendiğinde seyrelen çözeltide OH- derişimi azalır.  pH’ı 
11 olan yani pOH’ı 3 olan çözeltide OH- molar derişimi 1x10-3 M olmalıdır. Çözeltideki OH- nin mol sayısı değişmeyeceği 
için, eklenecek suyun hacmi aşağıdaki şekilde  bulunur.

M1 x V1 = M2 x V2

0,04 M x 100 mL = 1x10-3 M x V2

V2 = 4000 mL toplam hacim

4000  mL - 100 mL = 3900 mL su eklenmelidir.

Doğru Cevap  B
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48. Vitamin,

A)  Bir ilaçtır.

B)  Enerjisi yüksek olan bir gıdadır.

C)  Hücre çekirdeğinin bir parçasıdır.

D)  Bir veya birkaç enzimin doğru çalışabilmesi için gerekli bir kimyasaldır.

E)  Şekerli suda bolca mevcuttur.

ÇÖZÜM

Vitaminler, canlı organizmaların sağlığı için gerekli organik yapılı bileşiklerdir. Ancak insan vücudu tarafından (K ve B 
vitaminleri dışında) sentezlenemeyip, bitkisel veya hayvansal gıdalar aracılığıyla dışarıdan alınması gerekir.

Halk arasında ilaç olarak da görülebilen vitamin hapları, gerçekte ilaç olmayıp, besinler yoluyla yeterli miktarda alınamayan 
vitaminlerin vücuda sentetik yol ile alımını sağlar.

Biyokimyasal tepkimelerin gerçekleşebilmesinde enzimler önemli rol oynarlar. Enzimler; protein ile koenzim(vitamin) veya 
kofaktör(mineral) in birleşimiyle oluşur. Bu nedenle vitaminler, protein ile birleşip enzimleri oluşturarak doğru çalışabilmesini 
sağlar.

Doğru Cevap  D

49. Nükleer bozunma tepkimeleri

A)  Birinci derecedendir.

B)  İkinci derecedendir.

C)  Dereceleri tam sayılarla ifade edilemez.

D)  Dereceleri bozunan izotopun kütle numarasına bağlıdır.

E)  Dereceleri için genelleme yapmak mümkün değildir. 

ÇÖZÜM

Nükleer bozunma tepkimeleri birinci derecedendir. Bu tepkimelerin yarılanma süreleri başlangıç derişimlerine bağlı değildir. 

t1/2 = 0,693/k 

Doğru Cevap  A
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50. Aşağıdakilerden hangi seçeneğin  hepsi elementlerin periyodik özellikleridir?

A)  İyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi ve atom ağırlığı.

B)  İyonlaşma enerjisi, atom yarıçapı ve atom kütle numarası.

C)  Elektron ilgisi, atom yarı çapı ve izotop sayısı.

D)  Atom ağırlığı, elektron ilgisi ve nötron sayısı.

E)  İyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi ve atom yarıçapı.

ÇÖZÜM

Periyodik özellikler, bir periyot boyunca belli bir düzen içerisinde değişen özelliklerdir. İyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi ve 
atom yarıçapı belirli bir düzen içerisinde değişen, periyodik özelliklerdir.

Doğru Cevap E


