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1. Aşağıdakilerden hangisi bir hidrojen (izotopları düşünülerek) atomunun parçası değildir?

A)  Elektron

B)  Nötron

C)  Proton

D)  Beta-parçacıkları

E)  Alfa-parçacıkları

ÇÖZÜM

Hidrojen atomunun doğada bilinen üç farklı izotopu vardır. İzotop proton sayıları aynı nötron sayıları farklı olan atomlardır. 
1H, 2D ve 3T. Nötr formda her biri 1 proton ve 1 elektrona sahiptir. Nötron sayıları ise sırasıyla 0, 1 ve 2’dir. Bu durumda 
elektron, proton ve nötron hidrojen atomunun parçalarıdır.

Beta parçacıkları, radyoaktif bozunmalar sonucu nötronun protona dönüşümüyle ortaya çıkar. Eksi yüklü parçacıklardır. 
Trityum, 3T, kararlı bir çekirdeğe ulaşabilmek için beta bozunumu yapan radyoaktif bir atomdur. Beta-parçacıkları hidrojen 
atomunun bir parçasıdır.

Alfa parçacıkları ise 2 proton ve 2 nötrona sahip Helyum çekirdeğidir. Şu şekilde gösterimi de vardır 4He2+. Dolayısıyla alfa-
parçacıklarının hidrojen atomunun bir parçası olması mümkün değildir.

 Doğru Cevap E

2. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A)  Atom teorisi ilk olarak John Dalton tarafından bulundu.

B)  Enerji ve kütle arasındaki değişim ilgisini Albert Einstein gösterdi.

C)  Radyoaktivite ilk olarak Antonie Henry Becquerel tarafından fark edildi.

D)  Atomlardaki nötronların varlığı ilk olarak Ernest Rutherford tarafından gösterildi.

E)  Atomlardaki elektron enerji seviyelerini ilk olarak Niels Bohr bir formül ile gösterdi.

ÇÖZÜM

Atom teorisi ilk olarak Dalton tarafından bulundu ve bu parçacıklara bölünmez anlamına gelen atom adını verdi.  
 
Enerji ve kütle arasındaki ilişki Einstein’ın ünlü denklemi e=mc2 ile ifade edildi.

Becquerel, uranyum tuzundan yayılan ışını, X ışınlarına benzer görünmez bir ışın olarak tanımladı ve bu ışınların ismi daha 
sonra radyoaktivite olarak değiştirildi. 

Bohr atom teorisine göre atomda belirli enerji seviyeleri vardır ve elektronlar bu enerji seviyelerine göre yerleşir.

Atom altı parçacıklardan biri olan nötronun varlığını ise James Chadwick gösterdi.

 Doğru Cevap D
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3. Aşağıdakilerden hangisi bir atomun elektronlarını tanımlayan kuantum sayısı değildir?

A)  Açısal kuantum sayısı, w = π/2, ... , 2π

B)  Salınım kuantum sayısı, s = ±1/2

C)  Birincil kuantum sayısı, n = 1, 2, 3, ...

D)  Açısal (orbital) kuantum sayısı, l = 0, 1, ..., n-1

E)  Magnetik kuantum sayısı, m = -l, -l+1, ... 0, ..., +l

ÇÖZÜM

Atomun elektronlarını tanımlayan dört farklı kuantum sayısı vardır. 

Baş kuantum sayısı/Birincil kuantum sayısı, n. 1’den başlayarak ardışık olarak devam eder. 1, 2, 3 ...

Açısal kuantum sayısı, l. 0, 1, 2, ...

Magnetik kuantum sayısı, ml. –l, ..., 0, ..., +l

Spin/salınım kuantum sayısı, ms. -½, +½

Doğru Cevap A

4. [16S
31]2- iyonu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

Proton sayısı Nötron sayısı Elektron sayısı
A) 16 16 16
B) 16 15 16

C) 16 15 18
D) 15 16 18
E) 15 16 14

ÇÖZÜM

Atom gösterimlerinde esas alınan düzen Kütle numarası
Proton sayısı XYük şeklindedir. Kütle numarasının sağ üst köşede gösterildiği 

durumlar da vardır. 

S, kükürt elementinin sembolü olup 16 atom numarasına sahiptir. Proton sayısı 16’dır.

31 kütle numarası, proton ve nötron sayılarının toplamıdır. Nötron sayısı = 31 – 16 = 15’tir.

Elektron sayısı = Proton sayısı – Yük = 16 – (-2) = 18.

 Doğru Cevap C
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5. Aşağıdaki elektron dizilişlerinden hangisi 24Cr51 için doğrudur? 

A) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6

B)  [Ar] 4s1 3d5

C)  [Ar] 4s2 3d4

D)  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4

E)  [Ar] 3s2 3p6 4s2 3d6

ÇÖZÜM

Cr 18 atom numaralı Ar’dan 6 tane fazla protona sahiptir. Elektron konfigürasyonu nötr atoma göre yazacağımız için 6 
elektron fazlası vardır.

[Ar] dizilişinden sonra s orbitaline 1 elektron, d orbitaline 5 elektron gelecek şekilde elektronlar dizilir. Bu konfigürasyonda 
orbitaller yarı dolu haldedirler ve aynı orbital içindeki 2 elektronu birbirini itmesinden kaynaklanan, kararsızlık sağlayan, 
çiftlenme enerjisi minimuma indirilmiştir.

Cr’un elektron dizilişi bir istisna olup, daha fazla kararlılık sağladığı için bu düzeni almıştır.

 

Doğru Cevap B

6. Elementlerin sınıflandırılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

A)  Na bir alkali metaldir.

B)  Br bir halojendir.

C)  Al bir geçiş elementidir.

D)  Ba bir toprak alkali metaldir.

E)  Rn nadir bir gazdır.
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ÇÖZÜM

Periyodik tablodaki grupların bir diğer adlandırması da şu şekildedir:

1A Alkali metaller
2A Toprak alkali metaller
3A Toprak elementleri
4A

5A
6A
7A Halojenler
8A Soygazlar / Nadir Gazlar
B Bloğu Geçiş metalleri

F Bloğu İç geçiş metalleri

3A grubuna ait olan Al elementi toprak alkali metalidir.

 

Doğru Cevap C

7. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A)  Çay şekeri bir bileşiktir.

B)  22 karatlık altın bir alaşımdır.

C)  Taze süt homojen bir karışımdır.

D)  Havadaki azot bir elementtir.

E)  Koka kola bir heterojen karışımdır.

ÇÖZÜM

Heterojen karışım her noktası aynı olmayan maddelerden oluşan karışımlardır. Homojen karışımlar, her noktasında aynı 
özelliği gösterir ve dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi gözükür. Kola bir homojen karışım iken süt her noktasında aynı 
özelliklere sahip olmayan heterojen bir karışımdır.

Çay şekerinin biyolojik adı sukroz olan bir disakkarittir. Bir glikoz ve bir fruktoz molekülünün dehidrasyon tepkimesi sonucu 
oluşur. C12H22O11 formülüne sahip bir bileşiktir.

Saf altın, kullanımı kolaylaştırmak ve dayanıklılığı artırılmak amacıyla diğer metal bileşikleriyle alaşımı halinde piyasaya 
sürülür. Halk arasında 22 ayar olarak bilinen altın; %91.6 saf altın, %8.4 diğer metalleri içerir.

Havada %78 oranında bulunan azot N2 molekül formülüne sahip elementtir.

 Doğru Cevap E
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8. Oksijenin doğada bulunan izotopları ve bolluk dereceleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İzotop bolluk derecesi kütlesi(a.k.b)

8O
16 0,99759 15,995

8O
17 0,00037 16,991

8O
18 0,00204 17,991

Buna göre oksijenin ortalama atom kütlesi (a.k.b cinsinden) nedir?

A)  15.995

B)  16.000

C)  15.993

D)  15.999

E)  16.003

ÇÖZÜM

atom kütlesi = (1.izotopun bolluk oranı ×1.izotopun kütlesi) + (2.izotopun bolluk oranı × 2.izotopun kütlesi)  + ⋯ 

oksijenin ortalama atom kütlesi = (0.99759×15.995) + (0.00037×16.991)+(0.00204×17.991) = 15.999 a.k.b

 Doğru Cevap D

9. Atom yarıçapları aşağıdaki sıralamalardan hangisinde doğru değildir?

A) P < As < Se

B)  Li < Na < K

C)  Al < Mg < Na

D)  C < Si < Al

E)  O < N < Te

ÇÖZÜM

Atom yarıçapları aynı satırda sağa gidildikçe azalırken (soygazlar hariç, satırın en büyük çaplı atomudur), aynı periyottan 
aşağı gidildikçe yarıçap artar.

A şıkkı için doğru sıralama şu şekildedir; P < Se < As

Doğru Cevap A
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10. Aşağıdakilerden hangisi zayıf bir asittir?

A)  HCl

B)  H3PO4

C)  HNO3

D)  H2SO4

E)  HClO4

ÇÖZÜM

H3PO4 Ka1 değeri  7.1×10-3 olan zayıf bir asittir. Diğer dört şıktaki asitler kuvvetli asit kategorisindedir.

Doğru Cevap B

11. Aşağıda isim ve kimyasal formülü verilenlerden hangisi doğru değildir?

İsim Kimyasal formül

A) Sodyum bikarbonat NaHCO3

B) Potasyum permanganat KMnO4

C) Alüminyum oksit Al2O3

D) Kalsiyum klorat Ca(ClO)2

E) Amonyum dikromat (NH4)2Cr2O7

 

ÇÖZÜM

Klorat iyonu  ClO3
- iken,  ClO- hipoklorit iyonunu gösterimidir.

 Doğru Cevap D

12. Bir deneyde 50 g N2 ile 50 g H2 uygun koşullarda tepkimeye sokularak NH3 elde ediliyor. Tepkimenin %100 
verimlilikte olduğunu varsayarsak elde edilecek NH3 miktarı kaç gramdır?

A)  30.4

B)  60.7

C)  121.4

D)  283.3

E)  316.5
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ÇÖZÜM

Başlangıçta, 

Tepkimeye giren her bir maddenin mol sayısı, stokiyometrik katsayısına bölünür. Bu değeri en az olan madde sınırlayıcı 
bileşendir. Bu tepkimede 1.8 < (25/3) olduğundan, sınırlayıcı bileşen N2’dir. Tepkime sonucu oluşacak amonyakın miktarı 
azotun başlangıç molüne göre hesaplanır.

 Doğru Cevap B

13. Her birinin derişimi 0.10 mol/dm3 olan HAc, HCl, NaAc, NaCl ve NaOH çözeltilerinin pH değerleri ölçüşüyor.
Burada Ac- asetat iyonunu (CH3COO-) gösteriyor ve bunun asidi için Ka = 1.8x10-5’dir. Bu çözeltilerin pH artış 
sıralaması aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)  HAc < HCl < NaAc < NaCl < NaOH

B)  HCl < HAc < NaAc < NaCl < NaOH

C)  HCl <  HAc <  NaCl <  NaAc <  NaOH

D)  NaAc < HCl < HAc < NaOH < NaCl

E)  HCl <  NaAc < NaCl <  HAc < NaOH

ÇÖZÜM

NaOH tam iyonlaşabilen kuvvetli bir baz iken, HCl tam iyonlaşan kuvvetli bir asittir. 0.1 M’lık çözeltilerinde beklenen pH 
değerleri sırasıyla 13 ve 1’dir.

NaCl kuvvetli asit ve kuvvetli bazın nötralleşmesi sonucu oluşan bir tuzdur, çözeltisinin pH değeri 7’dir.

HAc zayıf bir asit ve NaAc onun konjuge bazıdır ve zayıf bazik özellik gösterir. Bu durumda beklenen pH değerleri sıralaması 
C şıkkındaki gibidir. HAc çözeltisinin pH değeri yaklaşık olarak 3-5 civarındayken, NaAc çözeltisininki 9-11 aralığında 
olması beklenir.

 Doğru Cevap C
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14. Nitröz asit (HNO2) zayıf bir asit olup asitlik denge sabiti Ka = 4.5x10-4‘dür. Bu asitten 50 ml 0.080 M  alınıp pH = 
pKa tampon çözeltisi yapılmak isteniyor. Bunun için, bu çözeltiye aşağıdakilerden hangisi eklenmelidir?

A)  50 ml 0.080 M NH3

B)  25 ml 0.080 M NH3

C)  50 ml 0.080 M NaOH

D)  25 ml 0.080 M NaOH

E)  25 ml 0.080 M HCl

ÇÖZÜM

Tampon çözelti, zayıf bir asit ve onun konjüge bazını içeren çözelti karışımından elde edilebilir. 

Tampon çözeltiler için genel formül  şeklindedir. Asit ve konjuge bazının miktarının eşit olduğu 
durumda pH = pKa eşitliği elde edilir.

Bu asidin yarı miktarı ile tepkimeye girerek konjuge bazını oluşturacak kuvvetli baz eklenmelidir. Başlangıçtaki zayıf asit 
miktarı 50 ml x 0.080 M = 4 mmol’dür ve 2 mmol kuvvetli baz eklenmelidir. Bu değeri sağlayan çözelti D şıkkında verilmiştir.

 Doğru Cevap D

15. Aşağıda bir denge tepkimesi veriliyor.

H2(g) + Cl2(g) ⇌ 2HCl(g)      ΔH° = -144 kJ ve K = 1.2x10-4

Buna göre HCl nin verimi aşağıdakilerden hangisi uygulanırsa artar?

A)  Sisteme bir katalizör eklenerek

B)  Toplam basınç artırılarak

C)  Hacim artırılarak

D)  Ortamdan bir miktar Cl2(g) alınarak

E) Sıcaklık azaltılarak
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ÇÖZÜM

Sisteme katalizör eklenmesi tepkimenin hızını değiştirir fakat K denge değerinde veya verimde bir değişikliğe sebep olmaz.

Denge tepkimesinin girenler ve çıkanlar kısımlarındaki gazların toplam mol miktarları birbirine eşittir (2 mol değeri). Basıncın 
ve hacmin değişimi dengede değişikliğe sebep olmaz, dolayısıyla verim değişmez.

Ortamdan Cl2(g) alınması Le Chetalier prensibine göre tepkimeyi girenler tarafına kaydırır ve verimi azaltır.

Standard entalpi değeri negatiftir, tepkime ileri yönde ekzotermiktir ve ısı çıkanlar tarafındadır. Le Chetalier prensibine göre, 
sıcaklığın azaltılması tepkimeyi ısının artması yönüne yani ileri, çıkanlar yönüne kaydıracaktır. Sıcaklık azaltılırsa verim 
artar.

 Doğru Cevap E

16.  Bir çözelti 100 ml 0,250 M Pb(NO3)2 ve 100 ml 0,100M NaNO3 çözeltileri karıştırılarak elde ediliyor. Bu çözeltideki 
NO3

- molaritesi nedir?

A)  0,600

B)  0,350

C)  0,300

D)  0,175

E)  0,125

ÇÖZÜM

İki çözeltinin karıştırılması sonucu hacim değişmediği, son hacmin toplam hacme eşit olduğu varsayılır.

Doğru Cevap C
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17. Aşağıdaki tepkime için ileri yönde tepkime uyarılma (aktivasyon) enerjisi Ea = +45 kJ olduğuna göre ters yöndeki 
tepkime uyarılma enerjisi Ea kJ cinsinden nedir?

                                 

A(g) + 2B(k)  C(s)      ΔH° = -35 kJ

A)  +10

B)  -10

C)  +45

D)  -45

E)  +80

ÇÖZÜM

Verilen grafiğe göre entalpi değeri, aktivasyon enerjisinden geri aktivasyon enerjisinin çıkarılmasıyla bulunur.

Doğru Cevap E
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18. İdeal bir gazın 30.0 °C ve 1 atm’de yoğunluğu 1.87 g/L’dir. Bu gazın mol ağırlığı (g cinsinden) nedir?

A)  46.5

B) 38.4

C)  31.2

D)  93.0

E)  116.2

ÇÖZÜM

PxV=nxRxT

P = 1 atm

T = 30.0 °C = 303 K

R = 0.082 L.atm/K.mol

d = 1.87 g/L

Bu eşitlik 1 L’de 0.04 mol gaz bulunduğunu gösterir. Yoğunluğundan ise aynı gazın 1 litresinin 1.87 g kütlede olduğu 
çıkartılır.

Doğru Cevap A

19. Dördüncü periyottaki bir metal saf suya batırıldığında şiddetli bir tepkimeyle birlikte gaz çıkışı oluyor. Buna göre 
aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir?

 

 1-Çıkan gaz H2’dir.

 2-Çıkan gaz O2’dir.

 3-Gaz çıkışından sonra çözelti asidiktir.

 4-Gaz çıkışından sonra çözelti baziktir.

A) 1 ve 3

B)  2 ve 3

C)  2 ve 4

D)  1 ve 4

E)  1 ve 2
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ÇÖZÜM

Metaller su ile tepkime verdiğinde H2 gazı çıkartırken, aynı metalin hidroksit bileşiği açığa çıkar. Dolayısıyla çözelti baziktir. 
Örneğin +2 değerlik alan bir metalin su ile tepkimesi aşağıda verilmiştir.

Doğru Cevap D

20. 2H2SO4 + 6H2S → S8 + 8H2O tepkimesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kükürt yükseltgenmiş ve hidrojen indirgenmiş.

B)  Hidrojen yükseltgenmiş ve oksijen indirgenmiş.

C)  Kükürt yükseltgenmiş ve oksijen indirgenmiş.

D)  H2SO4’teki kükürt yükseltgenmiş ve H2S’deki kükürt indirgenmiş.

E)  H2SO4’teki kükürt indirgenmiş ve H2S’deki kükürt yükseltgenmiş.

ÇÖZÜM

Soruda verilen tepkimenin redoks tepkimesi olup olmadığı, tepkime boyunca atomların yükseltgenme basamağındaki değişime 
göre anlaşılır. Değişim olduğu durum redoks tepkimesi olduğunu gösterir.

Bir bileşiği veya iyonu oluşturan atomların değerlikleri toplamı, o bileşiğin veya iyonun net yükünü verir.

Hidrojen metallerle olan bileşikleri hariç (bu durumda -1 değerlik alır, NaH bileşiğindeki gibi) daima +1 değerliğindedir.

Oksijen peroksit bileşiklerinde -1, element molekülü halinde 0, diğer tüm bileşiklerinde -2 değerlik alır.

Bu durumda verilen tepkimede girenler ve çıkanlar taraflarında, oksijenin değerliği -2, hidrojenin değerliği +1’dir. Bu iki atom 
için indirgenme veya yükseltgenme durumu söz konusu değildir.

H2SO4 için YB(S) = 0-(YB(H)+YB(O)) = 0-((2×+1)+(4×-2)) = +6

H2S için YB(S) = 0-YB(H) = 0-(2×+1)=-2

S8 için YB(S) = 0

Girenler kısmındaki tüm kükürtler tepkime sonucu 0 değerlikli S8’i oluşturmuşlardır. Bu durumda H2SO4’teki kükürt 
indirgenmiş ve H2S’deki kükürt yükseltgenmiştir.

 Doğru Cevap E
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21. Aşağıdaki tepkimeden elde edilen hidrojen miktarı hangi durumda artar?

CH4(g) + H2O(g) → CO(g) + 3H2(g)    ΔH = 206 kJ

A)  Düşük sıcaklık ve yüksek basınçta

B)  Düşük sıcaklık ve düşük basınçta

C)  Yüksek sıcaklık ve yüksek basınçta

D)  Yüksek sıcaklık ve düşük basınçta

E)  CH4/H2O oranı oldukça artırılarak

ÇÖZÜM

Elde edilen hidrojen miktarının artışı tepkimenin çıkanlar yönüne daha çok kayması sonucunda olur. 

Yukarıda verilen tepkimenin entalpisi pozitiftir ve ısı girenler kısmında yer alır. 

Le Chetalier prensibine göre sıcaklığın/ısının artırılması tepkimeyi çıkanlar yönüne kaydırıp hidrojen miktarını arttırır.

Çıkanlar tarafındaki gaz miktarı girenler tarafındakine göre daha fazladır. Yüksek basınçta tepkime basıncı azalacak yöne 
yani girenler yönüne kayar. Bu durumda düşük basınçta tepkime çıkanlar yönüne kayar ve elde edilen hidrojen miktarı artar.

CH4/H2O oranını artırmak, giren su miktarını ve dolayısıyla çıkan hidrojen gazı miktarını azaltıcı etki yapabilir.

 Doğru Cevap D

22. HClO4 bileşiğindeki Cl’nin değerliği nedir?

A)  +7

B)  +5

C)  +1

D)  – 3 

E)  – 5 

ÇÖZÜM

Formülü verilen perklorik asit nötr bir bileşiktir. Hidrojen +1, oksijen ise – 2 değerliktedir (bkz. 2001 yılı 20. soru çözümü).

 

Doğru Cevap A
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23. Ağırlıkça %10 AgNO3 içeren sulu çözeltinin yoğunluğu 1.09 g/cm3’tür. Çözeltideki AgNO3 molaritesi nedir?

A) 1.00

B)  0.64

C)  0.06

D)  0.56

E)  5.20

ÇÖZÜM

 Doğru Cevap B

24. Bir deneyde 50 ml 0.150 M HCl çözeltisi, 50 ml 0.050 M Na2CO3 çözeltisine ekleniyor. Nötralleşme tepkimesi 
sonucunda oluşan H2CO3, çözeltinin ısıtılmasıyla bozunarak CO2(g) ve H2O’ya dönüşüyor. Bu sıcaklıkta 
CO2(g)’nin tamamı çıktıktan sonra çözeltinin H+ iyon molar derişimi nedir?

A)  0.150

B)  0.100

C) 0.075

D)  0.050

E)  0.025
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ÇÖZÜM

Gerçekleşen tepkimeler:

Başlangıçta 

Başlangıç       7.5 mmol         2.5 mmol 

Değişim         - 5 mmol         - 2.5 mmol             + 2.5 mmol        + 5 mmol

Sonuç            2.5 mmol        -      2.5 mmol               5 mmol

Karbonik asidin tamamen bozunması sonrası çözeltideki hidrojen iyonları (H+) yalnızca tepkime sonucu artan hidroklorik 
asidin (HCl) iyonlaşması sonucu oluşur.

 Doğru Cevap E

25. Verilen katı bir bileşik sert, kırılgan ve yüksek sıcaklıkta erime özelliklerine sahip. Bu bileşik haldeyken elektriği 
iletmiyor, eriyik haldeyken elektriği iletiyor. Bu bileşik aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Amorf

B)  Metalik

C)  İyonik

D)  Moleküler

E)  Kovalent
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ÇÖZÜM

Amorf yapıdaki katılar rastgele düzenlenmiş, belirli bir kristal yapısı olmayan maddelerdir. Cam, plastik bu gruba örnektir. 
Eriyik halde elektriği iletmez ve sert kırılgan özellikleri tüm amorf katılar için doğru bir genelleme değildir.

İlk cümledeki fiziksel özellikler metalik yapıdaki katılar için doğruyken, metalik yapıdaki maddeler katı halde de elektriği 
iletirler.

Moleküler yapıdaki maddeler genelde düşük erime ve kaynama noktalarına sahipken, kovalent örgüdeki yapılar (SiC, elmas 
gibi) elektriği iletmezler. (Grafit gibi elektriği ileten istisnaları vardır.)

Yukarıda anlatılan fiziksel özellikler iyonik maddelere aittir (NaCl, KBr, CaF2 gibi).

 Doğru Cevap C

26. 5 L’lik bir kap içerisinde 1.8 g H2(g) ile 22.4 g O2(g) uygun koşullarda tepkimeye girerek H2O veriyor. Tepkime 
tamamlandıktan sonra sıcaklık 25 C°’ye getiriliyor. Bu durumda saf suyun buhar basıncı 23.6 mmHg olduğuna 
göre kaptaki basınç (mmHg cinsinden) nedir?

A)  929

B) 952

C)  743

D)  767

E) 1316



KİMYA

17

ÇÖZÜM

Başlangıçta                              0.9 mol     0.7 mol

Değişim                                 - 0.9 mol - 0.45 mol     +0.9 mol

Sonuç                                        -  0.25 mol      0.9 mol

Son durumda toplam basınç, kalan oksijen gazının kısmi basıncı ve sıvı halde bulunan suyun belirtilen sıcaklıktaki buhar 
basıncının toplanmasıyla bulunur.

 

Doğru Cevap B

27. Bir deneyde 50 ml 0.20 M Na3PO4 çözeltisi, 50 ml 0.24 M CaCl2 çözeltisine eklenerek Ca3(PO4)2  
(mol ağırlığı = 310 g) çöktürülüyor. Elde edilen çökelek kaç gramdır?

A)  1.24

B)  0.62

C)  3.42

D)  5.12

E)  0.20
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ÇÖZÜM

Başlangıçta  

Başlangıç               10 mmol               12 mmol

Değişim                 - 8 mmol               - 12 mmol             + 4 mmol            + 24 mmol

Sonuç                     2  mmol                      -                       4 mmol               24 mmol

Doğru Cevap A

28. Aşağıdakilerden hangisinin kaynama sıcaklığı en düşüktür?

A)  CH3CH2CH2OH

B)  CH3CH2CH2CH3

C)  CH3CH2OCH2CH3

D)  CH3CH2COCH2CH3

E)  HOCH2CH2CH2CH2OH

ÇÖZÜM

Kaynama sıcaklığı bir maddenin moleküller arası bağ kuvvetine bağlıdır. Moleküller arası bağlar kuvvetlendikçe, kaynama 
sıcaklığı artar. 

Moleküller arası bağlar kuvvet sıralamalarına göre aşağıdaki şekildedir;

Hidrojen bağı  Dipol-dipol etkileşimi > London bağları (van der Waals bağları)

Organik bileşiklerdeki –OH grubu moleküller arasında hidrojen bağı kurulmasını sağlar. Bu gruba sahip olan bileşikler (A ve 
E şıkkı) daha yüksek kaynama sıcaklıklarına sahiptirler.

Karbon ve hidrojen atomlarına göre daha elektronegatif olan oksijen atomu gibi heteroatomlar, dipol-dipol etkileşimini 
güçlendirir.

Bu durumda en zayıf moleküller arası bağa sahip olan molekül, B şıkkında verilmiştir ve en düşük kaynama noktasına sahiptir.

 Doğru Cevap B

’
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29. Gazlar için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A)  Gaz moleküllerinin kinetik enerjileri sıcaklıkla doğru orantılı olarak değişir.

B)  İdeal gazlarda moleküller arası çarpışma her zaman esnektir ve birbirlerine enerji aktarmazlar.

C)  Avogadro’ya göre, farklı iki gaz aynı sıcaklık, basınç ve hacimde eşit sayıda molekül içerir.

D) Bir gaz için PV çarpımı P’ye karşı çizildiğinde her zaman eğimi pozitif olan doğru elde edilir.

E)  Sabit basınçta, V’nin T’ye karşı çizimi eğimi pozitif olan bir doğru verir.

ÇÖZÜM

Bir gaz için basınç ve hacim, sıcaklık ve madde miktarı sabit olduğu durumda ters orantılıdır. Hacmin düştüğü durumda PV 
çarpımı P’ye karşı çizildiğinde eğimsiz bir doğru veya negatif eğimli doğru verebilir.

Doğru Cevap D

30. Eğer 150 °C’deki 30 g Cu (özgül ısısı = 0.387 J/°C.g), 5 °C’deki 180 g H2O (özgül ısısı = 75.4 J/°C.mol) içine 
konulursa, dengedeki sıcaklıkları (°C cinsinden) ne olur?

A)  5.6

B)  7.2

C)  9.8

D)  12.1

E)  16.4
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ÇÖZÜM

Enerjinin korunumu kanununa göre kapalı bir sistemde toplam enerji değişimi 0’dır. Yani alınan enerji ile verilen enerji 
birbirine eşittir.

Sıcaklığı fazla olan bakırdan suya doğru enerji akışı olur. Bakırdan gelen ısının suyu kaynatmaya yetmeyeceği varsayılarak 
hesaplama yapılır. (Verilen şıklardan bu durumun doğru olduğu anlaşılabilir. Fakat bulunan denge sıcaklığının 100 °C’den 
yüksek olması durumunda, suyun buharlaşma enerjisi de hesaba katılarak yeni bir yol izlenir. Söz konusu durum bu soru için 
geçerli değildir.)

Su için özgül ısı mol birimiyle verilmiştir. Alınan enerji suyun mol miktarı kullanılarak hesaplanır. 

Sistem içindeki ısı değişimleri toplamı 0 olmalı.

QCu+QH2O=0

11.61Td-1741.5+754Td-3770=0

Td=7.2°C

Doğru Cevap B

31.  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Alkollerin ılımlı koşullarda yükseltgenmeleri aldehitleri verir.

B) Etenin  asit  katalizörlüğünde  su  ile  tepkimesinden  etanol  oluşur.

C) Etan yüksek sıcaklıkta ısıtılırsa eten oluşur.

D) Karboksilik asitlerin NH3 ile tepkimesiyle aminler elde edilir.

E) Asetonun H2  ile  indirgenmesiyle  2-propanol elde edilir.
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ÇÖZÜM

A)  Primer alkollerin ılımlı koşullarda örneğin PCC reaktifi ile kontrollü yükseltgenmeleri aldehitleri verir. Tepkime   
şartlarında ortamın susuz olması önemlidir. Çünkü ortamdaki su oluşan aldehit ile aldehit hidratı arasında bir denge   
oluşturur ve aldehit hidrat kolaylıkla asite yükseltgendiği için sulu ortamda oksidasyonu aldehit aşamasında tutmak   
zordur. Primer alkollerin kuvvetli oksidasyon reaktifleri ile (örneğin, K2Cr2O7, KMnO4 vb) tepkimeleri ile oksidasyon  
aldehit kademesinde kalmaz ve asitler elde edilir.  

B)  Etenin  asit  katalizörlüğünde  su  ile  tepkimesinden  etanol  oluşur.

 Alkenlere asit katalizörlüğünde su katılması ile alkoller oluşur. 

C) Etan yüksek sıcaklıkta ısıtılırsa eten oluşur.

 Her ne kadar sentetik uygulaması sınırlı olsa da, alkanların yüksek sıcaklıkta H2 çıkışı ile alkenlere dönüştüğü   
 bilinmektedir.

D)  Karboksilik asitlerin NH3 ile tepkimesiyle aminler elde edilir (Yanlış!).

 Karboksilik asitlerin amonyak ile muamelesi karboksilik asidin amonyum tuzunun oluşumu ile sonuçlanır.

E) Asetonun H2  ile  indirgenmesiyle  2-propanol elde edilir.

Ketonların Ni, Pd, Pt vb metaller ile hidrojenasyonu sekonder alkolleri verir.

Doğru Cevap D

32.  Hekzanın (C6H14) kaç izomeri yazılabilir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5
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ÇÖZÜM

Hekzanın beş izomeri mevcuttur ve açık yapıları aşağıda verilmiştir. Bu kavram ile ilgili daha detaylı açıklamayı 1999/35 
numaralı sorunun çözümünde bulabilirsiniz.

Doğru Cevap E

33. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Radyoaktif elementlerin çekirdekleri kararsızdır.

B) Radyoaktif elementler bozunarak daha kararlı izotoplarına veya elemente dönüşürler.

C) Radyoaktif elementlerin bileşikleri radyoaktif olmaz.

D) Radyoaktif bozunmanın bozunma hızı sıcaklık ve basınç ile değişmez.

E) Radyoaktif bozunma birinci derecede tepkime kinetiği ile olur.

ÇÖZÜM

Kararlı bir atom çekirdeği için nötron/proton oranı 1-1.5 aralığındadır. Bu aralığın içinde olmayan çekirdekler kararsızdır 
ve radyoaktif bozunmalar vererek kararlılığa ulaşmaya çalışır. Bu bozunmalar sonucu aynı elementin farklı bir izotopu veya 
farklı bir element de oluşabilir. A ve B şıkları doğrudur.

Radyoaktif bozunmaların hız ifadesi r=k[A] şeklindedir. Birinci dereceden tepkimelerdir ve hız sabitleri her koşul için sabittir. 
D ve E şıkları doğrudur.

Radyoaktif elementler bileşiklerinden bağımsız olarak radyoaktif özelliklerini gösterirler.

 Doğru Cevap C
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34. Aşağıdaki çözeltilerden hangisinin içinde Ag2CO3 (Kçç = 8.2x10-12)’ün çözünürlüğü en az olur?

A) 0.001 M HNO3

B)  0.080 M AgNO3

C)  0.020 M Na2CO3

D)  0.010 M NaCl

E)  Saf su

ÇÖZÜM

A şıkkındaki asidik ortam karbonat iyonunu konjüge asit formları olan bikarbonat iyonun ve karbonik asidin oranını arttırarak 
çözünürlüğü arttıracaktır.

D şıkkında ortamın iyonik şiddetini arttırır ve bu da çözünen iyonların aktivite katsayısını etkileyerek çözünürlükte düşmeye 
sebep olur. Fakat bu etki ortak iyon etkisi kadar azalmaya sebep olmaz ve bu aşamanın konuları dahilinde değildir.

B ve C şıklarında ortak iyon etkisi sebebiyle çözünürlükle düşme gözlemlenir.

    

 Doğru Cevap B

35. Doymuş Zn(OH)2 (Kçç = 3.2x10-17) çözeltisinin verilen sıcaklıkta pH’ı nedir?

A)  5.40

B)  5.70

C)  7.00

D)  8.60

E)  10.60

B şıkkı için

C şıkkı için
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ÇÖZÜM

Doğru Cevap D

36. İki element A ve B, iki ayrı bileşiği, AB ve A2Bn oluşturmaktadırlar. Bunlardan sabit A miktarı ile birleşebilen; 
AB’nin içindeki B’nin, A2Bn’in içindeki B’nin miktarına oranı 1/3’tür. Buna göre A2Bn bileşiğindeki n’nin değeri 
nedir?

A)  1

B)  3

C)  6

D)  8

E)  10

ÇÖZÜM

Sabit A miktarını 2 mol olarak düşünürsek, AB bileşiği için B miktarı 2 moldür. A2Bn bileşiğinde ise 2 mol A elementine 
karşılık n mol B elementi bulunur.

 Doğru Cevap C

37. Aşağıdakilerden hangisinden en fazla atom bulunur?

A)  0.2 mol CO2

B)  6.0 x 1022 molekül SO3

C) 4.8 g O3

D)  Normal koşullarda 5.6 litre NO2

E)  6.4 g N2O
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ÇÖZÜM

 Doğru Cevap D

38. 92U
238 bozunma serinde toplam 8α, 6β ve 8γ vererek daha kararlı bir element izotopuna dönüşüyor. Bu izotopun 

kütle (A) ve atom numaraları (Z) aşağıdakilerden hangisidir?

 A  Z 

A) 230  90

B) 222  86

C) 218  84

D) 214  82

E) 206  82

ÇÖZÜM

α parçacıkları 2 proton ve 2 nötrondan oluşan +2 yüklü He parçacıklarıdır. β ışıması -1 yüklü negatif parçacık açığa çıkarır.

Doğru Cevap E
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39. Aşağıdaki şekilde gösterilen kaplar arasındaki musluk açılıyor ve birinci kap 0 °C’deki tuz-buz banyosuna 
daldırılıyor ve ikincisi 20°C’de tutuluyor. Denge sağlandıktan sonra denge basıncı (torr cinsinden), aradaki 
borunun hacmi ihmal edilirse, ne olur?

A)  620

B)  642

C)  651

D)  674

E)  691

ÇÖZÜM

Soruda basınç için torr birimi kullanılmış, bu sebeple R sabitini cinsinden 
kullanacağız.

Denge kurulduğunda iki kabın basıncı birbirlerine eşit olmalıdır. Birinci kapta bulunan gazın mol miktarı nI kadardır.

 Doğru Cevap C

40. Aşağıdakilerden hangisi nükleer kimyanın kullanım alanlarından değildir?

A)  Elektrik enerjisinin üretilmesi

B)  Bazı kanser hastalıklarının tedavisi

C)  Tarımda bitkilerin daha iyi yetiştirilmesi ve veriminin artırılması

D)  Tarihi eserlerin yaşlarının tayin edilmesi

E)  Üstün silah teknolojisi

2L
600 torr
20oC

I II

4L
700 torr
20oC
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ÇÖZÜM

Elektrik enerjisi nükleer santrallerde, uranyum yakıt kullanımı ile üretilebilir. En yaygın olarak bilinen kullanım alanı budur.

Nükleer teknoloji röntgen cihazlarında kullanılarak kanser teşhisinde kullanılır. Aynı zamanda radyoaktif maddelerin 
kullanıldığı kanser tedavi yöntemleri de vardır.

Tarımda bitkilerin gelişimine engel olan haşarelerin öldürülmesinde gerekli zirai ilaçlarda ve suni gübrelerde radyoaktif 
çekirdeklerden faydalanılır. Bitkileri iyileştirerek verimini artırır.

Tarihi eserlerin yaşları, yapılarındaki radyoaktif Karbon-14 miktarına göre hesaplanır ve nükleer kimya kullanılır.

Nükleer kimya, üstün bir silah teknolojisi olan nükleer silahların yapımında da kullanılır.

SORU HATALIDIR. VERİLEN TÜM ŞIKLAR NÜKLEER KİMYANIN KULLANIM ALANLARINDANDIR. 

 Soru İptal

41.  Aşağıdakilerden hangisi bir organik madde türü değildir?

A) Alkanlar

B) Olefinler

C) Alkoller

D) Halojenler

E) Alkinler

ÇÖZÜM

Genel olarak yapısında karbon ve hidrojen içeren bileşikler organik bileşikler olarak adlandırılır. Bu sınıflamanın istisnaları 
da vardır. Örneğin H2CO3 her ne kadar karbon ve hidrojen atomu içerse de, hidrojen atomu doğrudan karbon atomuna bağlı 
değildir ve bu bileşik tıpkı karbonun diğer iki bileşiği olan karbon monoksit (CO) ve karbon dioksit (CO2) gibi inorganik bileşik 
sınıfında değerlendirilir. Bununla beraber her ne kadar yapılarında hidrojen atomu olmasa da metandan (CH4) türedikleri için, 
CCl4 ve CBr4 organik bileşikler sınıfında değerlendirilmelidir. Benzer yaklaşımla örneğin, hekzabrom benzen de organik 
bileşikler sınıfında yer alır. Bu bilgilerin ışığı altında hidrokarbonların üç sınıfını temsil eden, alkanlar, alkenler ve alkinler 
ve soruda geçen karbonun oksijenli bileşiklerinden bir türünü ifade eden alkoller organik bileşikler sınıfında yer alırken, 
halojenler (F2,  Cl2,  Br2, I2, At2)  7A grubunda yer alan inorganik moleküllerdir.    

Doğru Cevap D  
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42.  Aşağıda yapısı çizili olan organik bileşiğin doğru adı nedir?

A) Etil hekzil keton

B) 3-Etil etil propil keton

C) Pentilpropanon

D) 4-Etil-3-hekzanon

E) 3-Propil-2-pentanon

ÇÖZÜM

Karbonil karbonunu içeren en uzun zincir seçilir ve karbonil grubu karbonu en düşük numarayı 
alacak uçtan başlanarak karbon atomlarını numaralandırılır.

Doğru Cevap D  

43.  Aşağıdakilerden hangisi doğal bir polimer maddesi içermez?

A) Patates

B) Çay şekeri

C) Süt

D) Odun

E) İnsan vücudu

ÇÖZÜM

Karbonhidratlardan nişasta, selüloz gibi polisakkaritler; DNA, RNA gibi nükleik asitler; amino asitlerden oluşan proteinler ve 
doğal kauçuk, doğal polimerlere verilecek en başta gelen örneklerdir. Bu bilgilerin ışığı altında, sorudaki bütün seçenekleri 
ayrı ayrı inceleyecek olursak;
A)  Patates: Bol miktarda doğal bir polimer olan nişasta içermektedir. 
B)  Çay şekeri: Glukoz ve fruktoz monasakkaritlerinden oluşan bir disakkarittir ve sakkaroz ya da sukroz olarak adlandırılır. 
Polimer değildir.
C)  Süt: Yapısında doğal polimerlerin önemli sınıfını oluşturan proteinler mevcuttur.
D)  Odun: Yapısında doğal polimerlerin önemli sınıfını oluşturan selüloz mevcuttur.
E) İnsan vücudu: pek çok sayıda polipeptit yani protein içerir.

Doğru Cevap B  
Konu ile ilgili daha farklı bilgiler için 2000/42. sorunun çözümünü inceleyiniz. 
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44. Frekansı 4.464x1014 s-1 olan ışığın dalga boyu metre cinsinden  nedir?

A) 1.368x1023 

B) 1.489x10-6 

C) 6.720x10-7 

D) 7.472x10-15 

E) 1.579x10-19

ÇÖZÜM

Işığın hızı= 300.000 km/sn x 1000 m/km= 3x108 m/sn

Doğru Cevap C   

45.  Bir deneyde 100 mL 0.080 M Na2SO4 ve 100 mL 0.060 M BaCl2 karıştırılarak  
BaSO4 (mol ağırlığı = 233.40 g) çöktürülüyor.  Oluşan  BaSO4(k) ağırlığı kaç gramdır?

A) 0.1400

B) 0.1867

C) 0.7002

D) 0.9336

E) 1.4004

ÇÖZÜM

Reaksiyon denklemine göre her iki bileşik 1/1 mol oranında tepkimeye girmektedir. Tepkimede reaktiflerden biri aşırı alındığı 
için işlemin sınırlayıcı reaktif üzerinden ya da diğer bir ifadeyle tepkimede tamamen harcanan reaktif üzerinden yapılması 
gerekir. BaCl2 tamamen tepkimeye girmektedir ve tepkimeye giren BaCl2‘ün mol sayısı kadar BaSO4 katısı oluşacaktır. 

Na2SO4 (aq)   +         BaCl2(aq)    →   BaSO4(k)   +       2 NaCl (aq)    

Başlangıç:   0.08 x100x10-3 mol      0.06 x100x10-3 mol                      

      -                              -

Tepkime sonu:       
2 x10-3 mol      -                6 x10-3 mol            2x6 x10-3 mol   

g BaSO4= 6 x10-3 mol  x  233.4 gr/mol =   1.4004 g                           

Doğru Cevap E  
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46. Aşağıdaki çiftlerden hangisi  birbirleriyle  hidrojen bağı yapar?

A) CHCl3 ve CH3COCH3

B) CH4 ve CH3CH2CH2OH

C) Cl2CS ve H2O

D) CH3CH2CH2OH ve NH3

E) CH3CH2OCH2CH3 ve HCN

ÇÖZÜM

Hidrojen bağı için üç şartın sağlanması gerekir:
i) F, O, N gibi elektronegatif atom*
ii) Bu atomlar üzerinde bağ yapımına katılmayan elektron çifti
iii) Bu atomlara doğrudan bağlı hidrojen atomu

Eğer bir molekül bu üç şartı taşıyorsa, saf molekül kendi molekülleri kendi arasında hidrojen bağı yapar. Örneğin, saf HF, 
NH3 ve H2O moleküllerinin her biri kendi içinde hidrojen bağı yapar. Bu şartlardan en az birini taşımayan bir molekül, kendi 
molekülleri arasında hidrojen bağı yapamasa da, hidrojen bağı için eksik olan şartı sağlayan başka bir molekül ile hidrojen 
bağı yapar. Bu bilgilerin ışığı altında tüm seçenekleri inceleyelim.

A)   CHCl3 ve CH3COCH3: Ne kloroform ne de aseton iii. şartı taşımamaktadır.

B)  CH4 ve CH3CH2CH2OH: Alkol hidrojen bağı için gerekli üç şartı da sağlamaktadır ve molekülleri arasında hidrojen bağı  
 oluşturur. Ancak metan hidrojen bağının üç şartını da sağlamadığı için propanol ile metan arasında hidrojen bağı mümkün  
 değildir.

C)  Cl2CS ve H2O: Bu seçenekte de aynı durum söz konusudur. Su molekülleri kendi aralarında hidrojen bağı yapsa da,  
 su molekülü ile Cl2CS molekülü arasında hidrojen bağı söz konusu değildir.*

D)  CH3CH2CH2OH ve NH3: Propanol ve amonyak molekülleri hidrojen bağının üç şartını da taşıdığı için hem kendi   
 molekülleri arasında hem de birbirleriyle hidrojen bağı yaparlar.

E)  CH3CH2OCH2CH3  ve HCN: Her iki molekül de, elektronegatif atoma (F, O, N) doğrudan bağlı hidrojen atomu şartını   
sağlamadığı için, ne saf molekülleri arasında ne de birbiriyle hidrojen bağı oluşturabilir. 

Doğru Cevap D  
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*H -Bağı ile Alakalı Literatürdeki Son Bilgiler 

Mevcut kitabi bilgiler her ne kadar hidrojen bağı yapan atomları, F, O ve N gibi üç atomla  (FON) sınırlasa da, diğer atomlarda 
hidrojen bağı yoktur yaklaşımı doğru değildir. Örneğin, bilinen en elektronegatif atom olan flor atomu içeren bileşiği HF’de 
güçlü bir hidrojen bağı varken, flordan biraz daha az elektronegatif olan klor atomunun (HCl)  hiç hidrojen bağı yapmadığını 
söylemek doğru değildir. Bazı atomlarda hidrojen bağı daha güçlü bazı atomlarda ise daha zayıftır. Son yıllarda yapılan bazı 
deneyler ve teorik hesaplamalar örneğin elektronegatifliği nispeten düşük kükürt atomu merkezli hidrojen bağının, yaygın 
olarak bilinen hidrojen bağları kadar güçlü olduğunu ortaya koymuştur.  Hatta, metiyonin amino asiti içerikli peptitlerde 
amid “-N–H· · · S” hidrojen bağının “-N–H· · · O = C” hidrojen bağından daha güçlü olduğu ortaya konulmuştur. Çünkü 
kükürt atomu hem güçlü bir H-bağı akseptörü (alıcı) hem de güçlü bir H-bağı donörüdür (verici). IUPAC, H-bağı Kavramını, 
“Hidrojenden daha elektronegatif bir X atomundan oluşan bir X-H molekülü veya molekül parçacığındaki hidrojen atomu ile, 
ayni molekül yada farklı bir molekül arasında nispi bir bağ etkileşimi kanıtının olması” olarak tanımlamaktadır. 

(Kaynak: S. Scheiner (ed.), Noncovalent Forces, Challenges and Advances in 
Computational Chemistry and Physics 19, DOI 10.1007/978-3-319-14163-3_2). 

47. Yalnızca C ve H içeren biz gaz bileşiği oksijenli ortamda yandığı zaman 5.26 g CO2 ve 2.70 g H2O vermektedir. Bu 
gazın 25 °C ve 1 atm’deki yoğunluğu 2.37 g/L olduğuna göre molekül formülü nedir?

A)  C2H5

B)  C4H5

C)  C8H10

D)  C4H10

E) C2H6
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ÇÖZÜM

Doğru Cevap D

48. Benzen uygun koşullarda brom ile aşağıdaki tepkimeyi veriyor:

C6H6 + Br2 → C6H5Br + HBr

Eğer 30.0 g C6H6 ve 65.0 g Br2 tepkimeye girdiğinde 32.0 g C6H5Br elde ediliyorsa tepkimenin yüzde (%)verimi 
nedir?

A) 47

B)  53

C)  32

D)  38

E)  64
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ÇÖZÜM

Başlagıçta tepkimeye giren maddelerin mol miktarları aşağıdaki gibidir;

Doğru Cevap B

49. Bir kapta bulunan metan (CH4) ve asetilen (C2H2) gaz karışımının basıncı 70.5 torr’dur. Bu gaz karışımı yeterli 
miktarda O2 ile yakılarak CO2 ve H2O’ya dönüştürülüyor. Ortamdaki H2O ve fazlalık O2 uzaklaştırılarak yalnızca 
CO2 kapta bırakılıyor. CO2’nin basıncı aynı sıcaklıkta 96.4 torr olduğuna göre başlangıç gaz karışımındaki 
asetilenin mol kesri nedir?

A)  0,37

B)  0,63

C)  0,26

D)  0,46

E)  0,52

ÇÖZÜM

Yanma tepkimeleri sonucunda oluşan CO2’nin katsayısı, yanan moleküldeki karbonun miktarıyla doğru orantılıdır. 

1 mol metan için 1 mol CO2 oluşurken, 1 mol asetilenin yanmasıyla 2 mol CO2 oluşur. 

nCO2 =nCH4
 +2nC2

 H2
 

Ortamdaki gazların kısmi basınçları mol kesirleriyle ve mol miktarlarıyla doğru orantılıdır.

 Doğru Cevap A
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50. Aşağıda tepkimeler ve entalpileri verilmiştir:

C(grafit) +  O2(g)  → CO2(g)   ∆H°=-393.5 kJ  

H2(g)  + ½ O2(g)  →  H2O(s)   ∆H°=-285.5 kJ  

2C2H2(g) + 5 O2(g)  →  4 CO2(g) + 2 H2O(s) ∆H°=-2598.8 kJ 

Bu entalpileri kullanarak asetilenin aşağıdaki denklemdeki oluşumu için entalpi (∆H°) değeri (kJ cinsinden) 
nedir, hesaplayınız?

2 C(grafit) + H2(g)→C2H2(g)

A)  -3278.1

B)  +1919.5

C)  -1633.7  

D)  +824.3

E)  +226.9

ÇÖZÜM

Yukarıda verilen tepkimelerin entalpi değerleri için sırasıyla  ∆H°(1), ∆H°(2) ve ∆H°(3) dersek, Hess yasasını kullanarak 
aşağıdaki eşitlik elde edilir.

 Doğru Cevap E 


