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1. Kalay(II) klorür, SnF2, diş çürüklerini önlemek için diş macunu üretiminde kullanılmaktadır. 24.6 g SnF2 
içerisinde kaç tane flor atomu vardır?

A)  6.02x1023

B)  12.04x1023

C)  1.89x1023

D)  9.45x1022

E)  2.46x1018

ÇÖZÜM

Doğru Cevap C

2. Aşağıdaki çiftlerden hangisinin kimyasal özellikleri birbirine en yakındır?

A)  1H ve 1H+

B)  14N ve 14N3-

C)  23Na ve 20Ne

D)  12C ve 13C

E)  35Cl- ve 80Br-

ÇÖZÜM

A ve B şıklarındaki çiftler aynı elementin farklı elektron kompozisyonuna sahip formalarıdır, nötr veya iyon. İzoelektronik 
yapıya sahip olmadıkları için benzer kimyasal özellik göstermezler.

C şıkkında sodyum 1A grubu metali olup neon bir soy gazdır, tamamen farklı kimyasal özelliklere sahiptirler.

D şıkkındaki çift karbon elementinin iki farklı izotopu olup kimyasal olarak aynı özelliklere sahiptirler.

E şıkkındaki çift iki halojenin soy gaz elektron yapısına ulaşmış eksi bir yüklü iyonlarıdır. Benzer kimyasal özelliklere sahip 
olmalarına rağmen, en benzer kimyasal özelliklere sahip çift D şıkkında verilmiştir.

 Doğru Cevap D



ULUSAL KİMYA OLİMPİYATLARI SORU ve ÇÖZÜMLERİ

2

3. XCl3 bileşiğinin analizi, kütlece % 67.2’sinin klor olduğunu göstermektedir. Buna göre X elementinin atom ağırlığı 
nedir?

A)  26.9

B)  209

C)  52.0

D)  74.9

E)  47.8

ÇÖZÜM

Doğru Cevap C

4. Aşağıdakilerden hangisi bir yükseltgenme-indirgenme tepkimesidir?

A)  P4O10 + 6H2O  → 4H3PO4

B)  2K2MnF6 + 2SbF5  → 4KSbF6 + 2MnF3 + F2

C)  NaOH + NaHSO4  → Na2SO4 + H2O

D)  CaCO3  → CaO + CO2

E)  AgNO3 +KCl  → AgCl + KNO3

ÇÖZÜM

B şıkkındaki tepkimede K2MnF6'da, Mn +4 değerliklidir. Ürünler tarafında olan Mn ise +3 değerliklidir. Mn indirgenirken,  
F- iyonlarının bir kısmı F2’ye yükseltgenir, B şıkkındaki tepkime indirgenme-yükseltgenme tepkimesidir.

 Doğru Cevap B

5. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi iyonik bir bileşiktir?

 A)  CCl4

B) B2H6

C)  MgBr2

D)  N2O5

E)  B3N3H6
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ÇÖZÜM

İyonik bileşikler suda çözündüklerinde iyonlarına ayrışan, kristal ağ örgülü yapıya sahiptirler. A, B, D ve E şıklarında verilen 
bileşikler kovalent yapılı moleküllerdir. MgBr2 ise su içinde Mg2+ ve Br- iyonlarını oluşturan iyonik bir bileşiktir.

Doğru Cevap C

6. Bor atomunun doğada bulunan iki izotopu ve ağırlıkları sırasıyla, 10B: 10.0129 akb ve 11B: 11.0093 akb’dir. 
Periyodik cetvelde borun atom ağırlığı 10.811 akb olarak verildiğine göre, bu izotopların doğadaki yüzdeleri 
nedir?

A)  10B: % 25.12; 11B: % 74.88

B)  10B: % 19.90; 11B: % 80.10

C)  10B: % 50.00; 11B: % 50.00

D)  10B: % 10.15; 11B: % 89.85

E)  10B: % 67.40; 11B: % 32.60

ÇÖZÜM

Periyodik cetvelde verilen atom ağırlıkları, elementin tüm izotoplarının bulunma oranlarıyla o izotopun kütlesi çarpılarak 
bulunur.

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

 

Doğru Cevap B

7. Kafein; karbon, hidrojen, oksijen ve azottan oluşan organik bir bileşiktir. 0.20 mol kafein 1.9 mol oksijenle tam 
olarak yakıldığında, 70.4 g CO2 ve 18.0 g su oluşmaktadır. Başka bir yöntem kullanılarak, 0.20 mol kafein içinde 
0.80 mol azot atomu bulunduğu tespit edilmiştir. Buna göre kafeinin molekül formülü nedir?

A)  C8H12O4N6

B)  C8H10O2N4

C)  C6H8ON2

D)  C5H10O2N4

E)  C10H10ON2
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ÇÖZÜM

Kafeinin molekül formülü için CaHbOcNd ifadesini kullanabiliriz. Tepkime eşitliğindeki katsayıları bulmak için giren ve çıkan 
maddeleri mol miktarlarını oranlamak gerekir.

0.2 mol kafein ile 1.9 mol oksijenin tepkimesi sonucu oluşan ürünlerin mol miktarı;

Kafeinin içindeki tüm karbonlar yanarak CO2 gazını, tüm hidrojenler ise H2O'yu oluşturur. 

Bu durumda a (1 kafeinin içindeki karbon sayısı) = 

0.20 mol kafein 0.80 mol azot içerdiğine göre d değeri 4 olmalıdır. Doğru formül B şıkkında verilmiştir.

Doğru Cevap B

8. Sırasıyla, hidroksit iyonu, nitrat iyonu ve fosfat iyonlarının formülleri aşağıdakilerden hangisidir?

A)  H-, NO2
-, P3-

B)  OH-, NO3
-, PO4

3-

C)  H-, NO3
-, P3-

D)  OH-, NO2
-, PO3

3-

E)  OH-, NO2
-, PO4

3-

ÇÖZÜM

Hidrür iyonu: H-

Hidroksit iyonu: OH-

Nitrit iyonu: NO2
-

Nitrat iyonu: NO3
-

Fosfür iyonu: P3-

Fosfit iyonu: PO3
3-

Fosfat iyonu: PO4
3-

Doğru Cevap B
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9. Aşağıdaki tepkime denklemine göre, 0.20 mol S8, 2.5 mol O2 ve 1.7 mol H2O’dan kaç gram sülfürik asit elde 
edilebilir?

S8 + 12O2 + 8H2O →   8H2SO4

A)  157

B)  167

C)  163

D)  98

E)  196

ÇÖZÜM

Tepkimelerde sınırlayıcı madde, kat sayı başına giren maddenin mol miktarı karşılaştırılarak belirlenir.

En küçük değere sahip olan giren madde kükürttür. Bu nedenle sınırlayıcı madde S8, kükürttür. Verim hesaplamaları sınırlayıcı 
madde üzerinden yapılır.

Doğru Cevap A

10. Aşağıdakilerden hangisi su içinde kuvvetli elektrolit özelliği gösterir?

A)  HClO2

B)  H2S

C)  NH3

D)  HCl

E)  H2CO3

ÇÖZÜM

Maddelerin suyun içindeki elektrolit özellikleri iyonlaşma dereceleriyle doğru orantılıdır. Çözelti içindeki iyon miktarı 
arttıkça elektrolit özelliği de artar. HClO2, H2S ve H2CO3 zayıf asitler olup, iyonlaşma yüzdeleri düşüktür. NH3 ise zayıf 
bir baz olup, çözeltiye kattığı iyon miktarı düşüktür. HCl ise kuvvetli bir asit olup, suda tam çözünürlüğe sahip olduğundan 
kuvvetli elektrolit özelliğine sahiptir. 

Doğru Cevap D
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11. Uyarılmış halde Fe3+ iyonu,

A)  Diyamanyetiktir.

B)  Diyamanyetiktir ve bir tane eşleşmemiş elektronu vardır.

C)  Paramanyetiktir ve beş tane eşleşmemiş elektronu vardır.

D)  Paramanyetiktir ve üç tane eşleşmemiş elektronu vardır.

E)  Paramanyetiktir ve eşleşmemiş elektronu yoktur.

ÇÖZÜM

Nötr halde Fe atomu 1s22s22p63s23p64s23d6 elektron konfigürasyonuna sahiptir. 3 elektron kaybetmesi durumunda önce en dış 
kabuk olan 4s orbitalindeki 2 elektronu ve daha sonra 3d orbitalinden 1 elektron kaybedecektir. Bu durumda Fe3+, 5 tane 3d 
orbitalinin tamamı yarı dolu olacak şekilde 5 eşleşmemiş elektrona sahip olup, paramanyetik bir iyondur.

 Doğru Cevap C

12. X ve Y elementleri XY4 bileşiğini oluşturmaktadır. Bu elementler tepkimeye girdikleri zaman 1.00 g X’in 5.07 g Y 
ile birleştiği bilinmektedir. X elementi oksijen ile XO2 bileşiğini oluşturmakta ve 1.00 g X elementi 1.14 g oksijen 
atomu ile birleşmektedir. Y’nin atom ağırlığı nedir?

A)  35.6

B)  71.2

C)  44.4

D)  14.2

E)  81.1

ÇÖZÜM

X ve O atomları XO2 bileşiğini oluşturuyor. Bu durumda  
mol sayısı (o)
mol sayısı (x)

 = 2’dir.

XO2 bileşiğini oluşturan elementlerin kütlelerinin molekül kütlelerine bölümünün oranı 2’yi vermelidir.

X elementinin atom ağırlığı 28.1’dir.  Aynı eşitliği XY4 molekülü için yazdığımızda ise Y’nin atom ağırlığına ulaşırız.

Y elementinin atom ağırlığı 35.6'dır.

 Doğru Cevap A
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13. Elektron dizilişleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Eksi bir yüklü iyonunun elektron dizilişi 1s22s22p63s23p6 olan element bir halojendir.

B) elementinin elektron dizilişi 1s22s22p63s23p64s13d5'dir.

C) Elektron dizilişi 1s22s22p63s2 olan elementin birinci iyonlaşma enerjisi, elektron dizilişi 1s22s22p63s23p1 olan  
 elementin birinci iyonlaşma enerjisinden küçüktür.

D) Elektron dizilişleri 1s22s22p63s2 ve 1s22s22p63s23p5 olan elementler aynı periyotta bulunurlar.

E) Artı bir yüklü iyonunun elektron dizilişi 1s22s22p6 olan element bir metaldir.

ÇÖZÜM

Eksi bir yüklü olan iyon nötr haline ek olarak 1 elektron almış demektir. 1 elektron alarak oktetini tamamlamış bir iyon 7A 
grubunda bulunan bir halojendir.

Atom numarası 24 olan X atomu, Cr'dur ve verilen elektron dizilişine sahiptir. Bkz. 2001/5.Soru 

Grup 2’de yer alan bir element yalnızca tam dolu orbitallerden oluştuğundan, Grup 13’teki elemente göre elektron vermesi 
daha zordur ve bu nedenle daha yüksek birinci iyonlaşma enerjisine sahiptir. 

Elektron dizilişleri 1s22s22p63s2 ve 1s22s22p63s23p5 olan elementlerin ikisi de 3. Periyot elementleridir.

Artı bir yüklü 1s22s22p6 elektron dizilişine sahip olan iyonun nötr atom hali 1s22s22p63s1 elektron dizilişine sahip Na elementidir 
ve metaldir.

Doğru Cevap C

14. BF3 molekülü için aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur ?

I- Molekülde üç adet sigma bağı vardır.

II- Molekülün geometrik şekli üçgen piramittir.

III- B atomu F atomları ile bağ yapımında sp2 hibrit orbitallerini kullanır.

IV- BF3 molekülü polardır.

A) Yalnız I

B)  II ve IV

C)  II ve III

D)  I ve III

E)  Yalnız IV
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ÇÖZÜM

Bor atomu 3 değerlik elektronu olan Grup 13 elementidir. Flor atomları oktete tamamlanarak B atomuyla birer bağ kurarlar 
ve molekül üç adet sigma bağı içerir. 

(Bu molekülde B atomu oktetini tamamlamış değildir bu nedenle toplam 4 bağ içeren, B atomunun +1 formal yüklü, F 
atomunun ise -1 formal yüklü olduğu rezonans formları da vardır. Fakat bu konu sorunun kapsamı dışındadır.)

Toplam 3 sigma bağı yapan B atomunun üzerinde fazladan elektron yoktur. VSEPR modeline göre AX3 formundadır ve 
sp2 hibritleşmesi yapar. Molekül geometrisi ise düzlem üçgendir. Bu geometriden dolayı, B-F bağı polar olmasına rağmen 
molekülün dipol momenti sıfırdır ve molekül apolardır.

 Doğru Cevap D

15. Aşağıdaki özelliklerden hangisi iyonik bir katı kristalin özelliği değildir?

A)  Ergime sıcaklıkları yüksektir.

B)  Katı halde iken elektriği iletmezler.

C)  Kırılgandırlar.

D)  Örgü enerjileri iyonların elektrostatik çekim kuvvetleri ile orantılıdır.

E)  Tel ve levha haline getirilebilirler.

ÇÖZÜM

İyonik katılar kırılgan yapıya sahiptirler bu nedenle tel ve levha haline getirilemezler. Tel ve levha haline getirilebilme özelliği 
metallere aittir.

 Doğru Cevap E

16. Aşağıdaki kuvvetlerden hangisi, sıvı fazdaki bir bileşiğin moleküller arasındaki çekim kuvvetlerinden birisi 
değildir?

A)  Hidrojen bağ

B)  Dipol-dipol

C) London kuvvetleri

D)  Van der Waals

E)  Kovalent bağ
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ÇÖZÜM

Kovalent bağ molekül içi atomlar arasında olan bir bağ çeşididir. Diğer bağ çeşitleri moleküller arası çekim kuvvetleridir ve 
kovalent bağa kıyasla daha zayıftırlar.

 Doğru Cevap E

17. Aşağıdaki bileşiklerinden hangisinin 250C'deki buhar basıncı en büyük olur?

A)  CH3COCH3

B)  CH3CH2OH

C)  CH3CH2CH2OH

D)  CH2OHCH2OH

E)  CH3CH2COOH

ÇÖZÜM

Moleküller arası çekim kuvveti en az olan madde daha uçucudur ve aynı sıcaklıkta buhar basıncı da daha büyük olur. 
Moleküller arası çekim kuvvetlerinden en güçlü olan Hidrojen bağıdır. Elektronegatifliği fazla olan atomlar ile, yine bu atoma 
bağlı hidrojen atomu arasında kurulur. (H2O, HF vs.). Bir bileşikte –OH gruplarının bulunması, hidrojen bağı kurulmasını 
sağlar ve bu bileşiklerin daha az uçucudur. A şıkkında verilen aseton bileşiği haricindeki verilen bileşikler hidrojen bağı 
kurarlar. Asetonda ise en etkili moleküller arası çekim kuvveti dipol-dipol etkileşimidir ve hidrojen bağına kıyasla zayıftır. 
Bu nedenle en fazla uçuculuğa ve buhar basıncına (aynı sıcaklıkta) aseton bileşiği sahiptir.

 Doğru Cevap A

18. Çözünürlükle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)  Bir katının, bir sıvıdaki çözünürlüğü basınca bağlı değildir.

B)  Bir sıvının diğer bir sıvıda çözünmesi için, sıvıların yoğunluğunun mutlaka aynı olması gerekir.

C)  Bir gazın bir sıvıdaki çözünürlüğü sıcaklıkla azalır.

D)  Havanın bir sıvıdaki çözünürlüğü deniz seviyesinde ve bir dağın tepesinde aynı olmaz.

E)  İyonik yapıdaki katıların, polar sıvılarda çözünmesi beklenir.
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ÇÖZÜM

B şıkkındaki ifade yanlıştır. Örnek olarak alkol-su çözeltisini düşünebiliriz. Etanolün oda sıcaklığındaki yoğunluğu 0.789 g/
cm3 iken suyun yoğunluğu 0.998 g/cm3 ve tüm sıcaklıklarda tam birbirleri içinde çözünürler.

Sıvıların birbirleri içinde çözünmesi moleküller arası bağ çeşitleriyle ve polarite ile alakalıdır. Polar maddeler birbirlerini 
ve apolar maddeler birbirlerini daha iyi çözerler. Bunun yanında iyonik yapılı katıların oluşturacağı iyonlar da iyon-dipol 
etkileşimini kuvvetinden ötürü polar sıvılarda daha iyi çözüneceklerdir.

Gazların sıvı içinde çözünürlüğü sıcaklığa ve dış basınca bağlıdır. Sıcaklığın artması gazın uçuculuğunu artırır ve çözünürlüğünü 
azaltır. Deniz seviyesinden yüksekliğin değişmesi basıncı değiştireceğinden dolayı da, gazların sıvı içerisindeki çözünürlüğü 
de değişecektir.

 Doğru Cevap B

19. Elementlerin periyodik özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  Periyodik tabloda, bir grup içinde yukarıdan aşağıya gidildikçe birinci iyonlaşma enerjisi azalır.

B)  Periyodik tabloda, bir grup içinde yukarıdan aşağıya gidildikçe atom çapı artar.

C)  Periyodik tabloda, bir periyot boyunca soldan sağa gidildikçe elektron ilgisi artar.

D) Periyodik tabloda, bir grup içinde yukardan aşağıya gidildikçe metalik özellik artar.

E)  Periyodik tabloda, bir periyot boyunca soldan sağa gidildikçe birinci iyonlaşma enerjisi azalır.

ÇÖZÜM

Bir grup içinde yukarıdan aşağı gidildikçe valans elektronlar çekirdekten uzaklaşır ve böylece kopmaları kolaylaşır, bu 
nedenle birinci iyonlaşma enerjileri azalır. Aşağı inildikçe katman sayısı ve orantılı olarak proton sayısı da artar ve bu çapta 
artışa sebep olur. 

Metaller kolay elektron verebilen maddelerdir ve elektron havuzu içinde iyonlar halinde bulunur. Birinci iyonlaşma enerjileri 
azalan maddelerin metalik özellikleri artar. 

Bir periyot boyunca soldan sağa gidildikçe metalik özellik azalır ve birinci iyonlaşma enerjisi ve elektron ilgisi artar.

Fakat bir periyotta birinci iyonlaşma enerjisi artışı düzenli değildir. 1A<3A<2A<4A<6A<5A<7A<8A şeklindedir.

 Doğru Cevap E
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20. Bir maddenin aynı sıcaklıkta gaz, sıvı ve katı halleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Katı halde moleküller arası çekim kuvveti büyük, gaz halinde ise küçüktür.
II. Gaz halinde moleküller arası uzaklık en fazladır.
III. Katı halin yoğunluğu her zaman sıvı halin yoğunluğundan büyüktür.

A)  Yalnız I

B)  Yalnız II

C)  Yalnız III

D)  I ve II 

E)  II ve III

ÇÖZÜM

Maddenin molekülleri arası çekim kuvvetleri en fazla ve moleküllerin birbirine en yakındır olduğu hal katı halidir. Gaz haline 
geçiş sürecinde çekim kuvveti azalır ve moleküller birbirinden uzaklaşır. Fakat istisnai bir durum olarak, su buza dönüşürken 
tanecikler birbirinden uzaklaşır ve buzun yoğunluğu suyunkinden küçüktür.

 Doğru Cevap D

21. Aşağıda verilen tuzlardan hangisinin sudaki çözeltisi asidiktir?

 I. KCl            II. Na2CO3           III. NH4Cl                IV. NaHSO4 V. K3PO4

 

A)  I ve II

B)  III ve IV

C)  II ve V

D)  IV ve V

E)  I ve II

ÇÖZÜM

KCl nötr bir tuzdur. Na2CO3 ve K3PO4 tuzları su ile hidroliz olduğunda sırasıyla HCO3
- ve HPO4

2- iyonlarını oluşturur ve 
çözelti içinde OH- iyonlarını artırarak bazik etki gösterir. NH4

+ ve HSO4
- iyonları ise NH3 ve SO4

2- iyonlarını oluşturup çözelti 
içindeki H3O

+ iyonlarını artırarak asidik etki gösterir. 

NH4Cl ve NaHSO4 tuzlarının çözeltileri asidiktir.

 Doğru Cevap B
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22. pH’ı 2 olan HCl çözeltisinin 10 ml’si ile pH’ı 12 olan NaOH çözeltisinin 15 ml’si karıştırılarak 25 ml çözelti 
oluşturuluyor. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)  HCl çözeltisinde [H+]=1x10-2 M’dır.

B)  NaOH çözeltisinde [OH-]=1x10-2 M’dır.

C)  Sonuçta oluşan çözelti baziktir.

D)  Sonuçta oluşan çözeltide [OH-]=0.05 M’dır.

E)  Sonuçta oluşan çözeltide [Cl-]=4x10-3’tür.

ÇÖZÜM

pH’ı 2 olan HCl çözeltisindeki H+ derişimi 10-pH=10-2 M’dır.

pH’ı 12 olan NaOH çözeltisindeki OH- derişimi 10-pOH=1012-14=10-2 M’dır

Karışımı oluşturmak için kullanılan çözelti hacimleri verilmiştir. 

Artan iyon hidroksit iyonudur ve oluşan çözelti baziktir. Son çözeltideki hidroksit ve klorür iyonu derişimi,

Bu hesaplamalara göre yalnız D şıkkı yanlıştır.

 Doğru Cevap D
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23. Ayrı deney tüplerinde bulunan, aynı derişimdeki tuz çözeltileri (I-V) aşağıda verilmektedir. Tüplerin her birine 2 
damla derişik H2SO4 katıldığında II, IV ve V numaralı tüplerde beyaz çökelek oluşmaktadır. Buna göre H2SO4 ile 
çökelek veren iyonlar hangileridir?

Tüpler:   I) Mg(CH3COO)2                 II) BaCl2                 III) Cu(NO3)2                 IV) SrCl2                 V) Ba(NO3)2

A)  Ba2+, Cl-

B)  Ba2+, Mg2+

C)  Ba2+, Sr2+

D)  CH3COO-, NO3
-

E)  Mg2+, Cl-

ÇÖZÜM

I ve III numaralı tüplerde beyaz çökelek oluşmuyor, bu durumda Mg2+, CH3COO-, NO3
- ve Cu2+ iyonları çökelek oluşturmaz. 

V numaralı tüpteki iyonlardan yalnızca Ba2+ iyonu H2SO4 ile beyaz çökelek oluşturur.

II ve IV tüplerinde ortak olan anyon Cl- iyonudur ve H2SO4 ile HCl oluşturabilir ki bu bileşik suda çözünen bir asittir. II 
tüpündeki beyaz çökeleği, diğer bir iyon olan Ba2+ oluşturur. IV tüpü ise Sr2+ ve Cl- içerir ve bu iyonlardan yalnızca Sr2+ iyonu 
beyaz çökelek oluşturur.

Doğru Cevap C

24. Derişik H2SO4 nem çekicidir. Laboratuvar deneylerinde kullanılan gazlar derişik H2SO4 içinden geçirilerek, 
nemden arındırılabilir. Aşağıdaki gazlardan hangisi bu yöntemle kurutulamaz?

A)  N2

B)  NH3

C)  CO2

D)  H2

E)  Cl2



ULUSAL KİMYA OLİMPİYATLARI SORU ve ÇÖZÜMLERİ

14

ÇÖZÜM

Bu yöntemin sonuç vermesi için H2SO4 bileşiğinin çözelti ile tepkime vermemesi gerekip yalnızca nem çekici olarak 
kullanılmalıdır. NH3 çözeltisi için bu yöntem kullanılamaz, çünkü kuvvetli bir asit olan H2SO4, NH3 bazı ile tepkimeye girer.

Doğru Cevap B

25. Aşağıda verilen moleküllerin hangisinde hidrojen bağı en baskın moleküller arası kuvvettir?

A)  N2H4

B)  H2

C)  CH4

D)  CH3COCH3

E)  CH3CF3

ÇÖZÜM

Hidrojen bağı H atomunun elektronegatifliği yüksek (X= F, O, N) atomlarına bağlı olduğu durumda diğer moleküldeki 
elektronegatif atomla yaptığı moleküller arası bir bağ çeşididir. 

Verilen şıklardaki moleküllerden yalnızca N2H4  X – H bağı içerir, X=N. 

N elektronegatifliği yüksek bir atomdur ve bu atoma bağlı olan H atomları, en baskın moleküller arası kuvvetin hidrojen bağı 
olmasını sağlar.

Daha ayrıntılı bilgi için bkz. 2001/46. Soru

 Doğru Cevap A

26. Aşağıdaki karışımların hangisi çözelti değildir?

A)  Su ve zeytinyağı

B)  Su ve amonyak

C)  Su ve alkol

D)  Su ve şeker

E)  Su ve tuz

ÇÖZÜM

Çözelti, çözücüsü sıvı olan homojen karışımların bir diğer adıdır. Bir karışımın çözelti olabilmesi için maddelerin birbiri 
içinde tam bir homojenlikte dağılmış ve homojen bir görünüme sahip olması gerekir. Verilen şıklardan su ve zeytinyağı ikilisi 
birbirleri içinde çözünmez ve çözelti oluşturmaz, iki ayrı faz gözlemlenir.

Doğru Cevap A
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27. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetli asit ve kuvvetli baz çözeltilerinin ortak özelliğidir?

A)  Demir ile tepkimeye girince H2 çıkarırlar.

B)  Elektrik akımını iletirler.

C)  Bol miktarda H+ içerirler.

D)  Turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler.

E)  Bol miktarda OH- içerirler.

ÇÖZÜM

A, C ve D şıklarında verilen özellikler yalnızca asit çözeltilerine aittir. E şıkkında verilen özellik ise baz çözeltilerine aittir. 

Fakat kuvvetli asit ve baz çözeltileri, su içerisinde bol miktarda sırasıyla H+ ve OH- iyonu içerirler ve bu durum çözeltilerin 
elektrik akımını iletmesini sağlar.

Doğru Cevap B

28. 2.0x10-7 M KOH çözeltisinin pH değeri nedir?

A)  6.70

B)  7.30

C)  7.00

D)  7.38

E)  6.62
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ÇÖZÜM

KOH bazının derişiminin çok düşük olması sebebiyle, hesaplamalara suyun iyonlaşmasını da dahil etmemiz gerekir.

C(OH-)0=C(KOH)=2×10-7 M

Suyun iyonlaşma dengesi ve türlerin derişimlerindeki değişim aşağıda verilmiştir.

                    2 H2O⇌ H3O
++OH-

Başlangıç (molar) -  2×10-7

Değişim (molar)  + c + c

Sonuç (molar)  c 2×10-7 + c

Suyun iyonlaşma dengesinin sabiti Ksu= 1.0 x 10-14= [H3O
+][OH-]

Son durumdaki derişim değerleri verilen eşitlikler kullanılarak hesaplanır.

[H3O
+ ][OH- ]=Ksu

c×(2×10-7+c)=1.0×10-14

c2+2×10-7 c-1.0×10-14=0

Bu eşitliğin çözümü sonucu c değeri 4.14x10-8 olarak bulunur.

c=[H3O
+ ]=4.14×10-8 M

pH=-log([H3O
+ ])=7.38

Doğru Cevap D

29. Kütlece % 98’lik H2SO4 çözeltisinin yoğunluğu 1.84 g/cm3'dür. 0.3 M derişiminde 0.5 L H2SO4 çözeltisi hazırlamak 
için, % 98’lik H2SO4 çözeltisinden kaç mL kullanılmalıdır?

A) 163.0

B) 8.150

C) 1.840

D) 16.40

E)  326.0

ÇÖZÜM

Doğru Cevap B
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30. 10.00 ml 0.200 M Pb(NO3)2, 10.00 ml 0.400 M KCl ve 20.00 ml 0.006 M NaF çözeltilerinin karıştırılmasıyla oluşan 
ortamda, PbClF tuzu için molar çözünürlüğü bulunuz. Ortamda başka tuz çökelmediğini varsayınız. PbClF için 
Kçç = 2.8x10-9 = [Pb2+][Cl-][F-]

A)  2.9x10-8

B)  6.0x10-8

C)  4.7x10-8

D)  6.1x10-7

E)  3.8x10-10

ÇÖZÜM

Tüm çözeltiler karıştıktan sonra hacim artışı sonrası derişimler;

Flor iyonunun derişimi stokiyometrik olarak en az miktardadır ve PbClF tuzunun oluşumu için belirleyici maddedir. İlk önce 
tüm flor iyonlarını çöktürüp daha sonra iyonlaşma dengesini kullanarak hesaplama yapacağız.

Ardışık yaklaştırma metodu kullanılarak s değeri hesaplanır.

çözünürlük = s = 6.14×10-7 M

Doğru Cevap D
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31.  25 °C’de 2.5 mg MX2 1.0 L suda çözünmektedir. MX2’nin 0.020 M NaX (kuvvetli elektrolit) çözeltisindeki molar 
çözünürlüğü nedir? (MX2= 250 g/mol)

A) 1.0x10-3

B) 1.0x10-4

C) 1.0x10-5

D) 1.0x10-9

E) 1.0x10-11

ÇÖZÜM

Çözünürlük değeri mg/L olarak verilen MX2 tuzunun çözünürlük sabitini hesaplayıp, daha sonra verilen çözeltideki molar 
çözünürlüğünü bulacağız.

Mol miktarı belirlenen MX2 tuzunun (1 L suda), sudaki iyonlarının derişimini bulalım.

Çözünürlük sabiti çok küçük olan MX2 tuzunun çözünmesi 0.020 M NaX çözeltisi içindeki X- derişimini çok etkilemeyecektir.

Burada çözünürlük  ≪ 0.020 yaklaştırmasını kullanacağız.

 Doğru Cevap E
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32. 1.2 L KI çözeltisi 0.1 A akım geçirilerek elektroliz ediliyor. 0.006 mol I2 oluştuğunda çözeltinin pH değeri nedir?

 

   
 
A)  2

B)  6

C)  10

D)  12

E)  7

ÇÖZÜM

0.006 mol I2 oluşumu için sistemden (verilen yarı tepkimeye göre) 

elektron geçirilmiştir. 0.012 mol elektron sonucu açığa çıkan OH- iyonu miktarı aşağıdaki gibi hesaplanır.

 Doğru Cevap D

33. Al+3 + 3e- → Al(k)  E°= -1.66 V ve Cu2+ + 2e-  → Cu(k)  E°= +0.34 V değerleri bilindiğine göre, aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A)  Al(k), Cu(k)’dan daha kuvvetli indirgendir.

B)  Al-Cu pilinin gerilimi standart koşullarda 2.0 V’dur.

C)  Al-Cu pili çalışırken Cu elektrodun kütlesi artar. 

D)  Al-Cu pilinin tepkimesi 2Al + 3Cu2+  → 2Al+3 + 3Cu'dır.

E)  Al çubuk, içinde Cu2+ iyonları olan bir çözeltiye daldırıldığında tepkime vermez.
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ÇÖZÜM

Yukarıda verilen yarı tepkimelerin oluşturacağı galvanik pilin tepkimesi aşağıda verilmiştir.

 3/  Cu2+ + 2e-  → Cu(k)  E°= +0.34 V

-2/  Al+3 + 3e-  → Al(k)   E°= -1.66 V

  3 Cu2+ + 2 Al(k)  → 3 Cu(k) + 2 Al+3   E°toplam = 1.66 + 0.34 = 2.00 V. B şıkkı doğrudur.

Elde ettiğimiz tepkime eşitliği D şıkkında verilen ile aynıdır ve D şıkkı da doğrudur.

Bu tepkimeye göre Cu2+ indirgenmiştir ve Al(k) indirgendir. A şıkkı doğrudur. 

Pil tepkimesi gerçekleşirken çözelti içindeki bakır iyonları bakır katısını oluşturur ve bu durum Cu elektrodun kütlesini artırır. 
C şıkkı doğrudur.

Pil tepkimesinin elektrokimyasal potansiyelinin pozitif olması, tepkimenin istemli bir şekilde gerçekleşeceğini gösterir bu 
durumda Al çubuk Cu2+ çözeltisine batırıldığında yukarıda verilen tepkime gerçekleşir. E şıkkı yanlıştır.

 Doğru Cevap E

34. Aşağıdaki karışımlardan hangisinin donma noktası daha düşüktür?

A)  0.10 m NaCl çözeltisi.

B)  0.10 m şeker çözeltisi.

C)  Saf su.

D)  0.05 m KCl ve 0.05 m NaCl içeren çözelti.

E)  0.10 m CaCl2 çözeltisi.

ÇÖZÜM

Karışımların donma noktası, içerdikleri çözünen madde molalitesine bağlıdır. Maddenin çözünmesi sonucu oluşan taneciklerin 
toplam molalitesiyle hesaplanır, tanecik sayısı arttıkça donma noktası düşer. Su için donma noktası değişimi aşağıdaki eşitliğe 
göre hesaplanabilir.

∆Td=-Kd×toplam tanecik molalitesi

A şıkkı için NaCl tam iyonlaşan bir tuzdur ve 2 iyon oluşturur. Toplam molalite = 0.20 m

B şıkkı için şeker iyonlaşmayan bir moleküldür. Toplam molalite = 0.10 m

D şıkkında NaCl ve KCl çözündüğünde bir molekül başına 2 iyon oluşturan tuzlardır. 

Toplam molalite = (0.05 + 0.05)x2= 0.20 m

E şıkında CaCl2 tuzu çözündüğünde molekül başına 3 iyon oluşturur. 

Toplam molalite = 0.30 m

Bu durumda en fazla toplam molalitesi olan çözelti yani E şıkkındaki çözelti en düşük donma noktasına sahiptir.

 Doğru Cevap E
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35. N2O5(g) bileşiğininin ısıl bozunması 1. dereceden bir tepkime olup, N2O5(g) derişiminin zamanla değişimi aşağıdaki 
grafikte verilmiştir.

N2O5(g) bileşiğinin ısıl bozunma tepkimesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  Bozunma tepkimesinin yarılanma süresi 1000 saniyedir.

B)  Yarılanma süresi N2O5(g)’in başlangıç derişimine bağlı değildir.

C)  2000 saniye sonra N2O5(g)’in % 25’i harcanmış olacaktır.

D)  3. yarılanma süresi sonunda N2O5(g)’in derişimi 0.02 mol/L olacaktır.

E)  N2O5(g)'in derişiminin 0.005 mol/L olması için gerekli süre 5000 saniyedir.

ÇÖZÜM

Verilen grafiğe göre N2O5(g)’in derişiminin 0.16 M’dan 0.08 M’a ve 0.08 M’dan 0.04 M’a düşmesi iki yarılanma için de 1000 
saniyedir. Bu durumda bu bozunma tepkimesinin yarılanma süresi 1000 saniyedir ve başlangıç derişimden bağımsızdır. A ve 
B şıkları doğrudur.

2000 saniye sonunda derişim 0.16 M’dan 0.04 M’a düşmüştür. Bu durumda 0.12 M N2O5(g) yani %75’i harcanmış, %25’i 
kalmıştır. C şıkkı yanlıştır.

3. yarılanma süresi sonunda yani 3000 saniye sonra grafikteki derişim 0.02 M’dır. D şıkkı doğrudur.

Derişimin 0.005 M’a düşmesi için 0.02 M gazın 2 kere daha yarılanması gerekir ve 2000 saniye ek süreye daha ihtiyaç vardır. 
Toplam geçmesi gereken süre 3000 + 2000 = 5000 saniyedir. E şıkkı doğrudur.

 Doğru Cevap C



ULUSAL KİMYA OLİMPİYATLARI SORU ve ÇÖZÜMLERİ

22

36. 1.5 L’lik bir kaba 1.5 mol CO(g) ve 3.0 mol H2(g) konuluyor. CO(g) + 2H2(g)  ⇌  CH3OH(g) tepkimesi 500 K'de 
dengeye ulaştığında CH3OH(g) derişiminin 1.2 mol olduğu saptanıyor. Denge sabiti Kc’nin 500 K deki sayısal 
değeri nedir?

 

A)  15

B)  75

C)  25

D)  37.5

E)  50

ÇÖZÜM

Tepkimenin değişimini mol miktarları cinsinden inceleyip, daha sonra konsantrasyonlarını hesaplayarak Kc sabitinin değerini 
bulabiliriz.

                                                   CO(g)     +       2H2(g)   ⇌       CH3OH(g)

Başlangıç (mol)          1.5          3.0
Değişim (mol)         - x        - 2x    + x
Denge (mol)    1.5 – x   3.0 – 2x    + x

Denge durumunda metanol gazının miktarı 1.2 mol olarak verilmiştir bu aynı zamanda x değerine eşittir.

Doğru Cevap C
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37. 2NO(g) + O2(g) → 2NO2(g) tepkimesine ilişkin deneysel veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Deney [NO] (mol/L) [O2] (mol/L) Başlangıç tepkime hızı (mol/L.sn)
1 0.0125 0.0253 0.0280
2 0.0250 0.0253 0.112
3 0.0125 0.0506 0.0560

Bu verilere göre, tepkime hız denklemi ve hız sabiti k’nın birimi aşağıdakilerden hangisidir?

Tepkime hızı k’nın birimi
A) K[NO][O2] L/mol.s

B) K[NO][O2]
2 mol2/L2.s

C) K[NO]2[O2] L2/mol2.s
D) K[NO][O2]

2 L/mol.s
E) K[NO]2[O2] L3/mol3.s

ÇÖZÜM

Tepkimenin hız ifadesini bilinmeyenlerle şu şekilde yazabiliriz.

Deneyleri karşılaştırarak ve K sabitinin değişmediği bilgisini kullanarak a ve b değerleri bulunur. a değeri için O2 derişiminin 
sabit olduğu deneyler kıyaslanır.

b değeri için NO derişiminin sabit olduğu deneyler kıyaslanır.

Tepkime hızı K[NO]2[O2] olarak ifade edilir. Tepkime hızının birimi mol/L.s cinsinden verilmiştir. Tepkime hızı eşitliğinde 
birimler arasında da eşitler korunmalıdır.

K sabitinin birimi  ’dir.

Doğru Cevap C
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38. Kimyasal denge kurulduğunda, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)  Bütün kimyasal olaylar durur.

B)  İleri ve geri tepkimenin hızları eşitlenir.

C)  İleri ve geri tepkimenin hız sabitleri eşitlenir.

D)  Ürünlerin derişimi tepkimeye girenlerin derişiminden daha büyük olur.

E)  Bunlardan hiçbiri. 

ÇÖZÜM

Kimyasal denge kurulduğunda ileri ve geri tepkimeler gerçekleşmeye devam eder fakat eşit hızda ilerlerler. Bunun sonucu 
olarak ürünlerin veya girenlerin derişimlerinde bir değişiklik olmaz. İleri ve geri tepkimenin hızları denge anında birbirine 
eşittir ancak ileri ve geri tepkimenin hız sabitleri birbirinden farklı olabilir. Denge durumda ileri ve geri tepkimenin hız 
sabitleri tepkimenin stokiyometrisine ve denge sabitine ya da diğer bir ifadeyle denge anındaki türlerin derişimine bağlıdır. 
Bu bilgiler ışığında yalnız B şıkkının doğru olduğu söylenebilir.

 Doğru Cevap B

39. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)  Radyoaktif bozunma tepkimesinin hızı dış faktörlerden etkilenmez.

B)  Nükleer tepkimelerde enerji değişim miktarı kimyasal tepkimelere göre çok fazladır.

C)  Nükleer tepkimede atom çekirdeğinin yapısı değişir.

D)  Bir element çekirdeğinin, radyoaktif ışın parçacığı veya başka element çekirdekleriyle bombalanmasıyla  
 nükleer tepkime oluşur.

E)  Nükleer tepkimede elementin niteliği değişmez. 

ÇÖZÜM

Nükleer tepkimeler sonucu maddelerin çekirdek yapısı ve dolayısıyla kimyasal özellikleri de değişir. Kimyasal tepkimelere 
göre daha fazla enerji değişimiyle sonuçlanırlar. Radyoaktif ışınlar veya başka çekirdekle bombalanması sonucu nükleer 
tepkimeler oluşabilir. Radyoaktif ışımalar dış etkenlerden bağımsız, elementin çekirdeğinde gerçekleşir. Bu durumda E şıkkı 
yanlıştır.

 Doğru Cevap E
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40. Organik bir madde O2 ile yandığı zaman, molekülde bulunan C atomları CO2(g), H atomları ise H2O(s) 
oluşturmaktadır. C4H6(g) ve H2(g)’nin bir mol C4H10(g)’u oluşturduğu tepkimenin entalpi değerini (kJ) aşağıdaki 
tablo verilerini kullanarak hesaplayınız.

ΔHyanma         (kJ/mol)
C4H6(g) -2540.2
C4H10(g) -2877.6
H2(g) -285.8

A)  2929

B)  -3346

C)  -234

D)  -51.6

E)  -2774

ÇÖZÜM

Yukarıda verilen moleküllerin yanma reaksiyonları ve entalpisi istenen tepkime aşağıda verilmiştir.

Hess yasasına göre birkaç ayrı tepkime sonucu oluşan net reaksiyonun entalpisi, kendisini oluşturan tepkimelerin entalpileri 
toplamına eşittir. Bu yasayı kullanarak C4 H6’dan C4 H10  oluşum tepkimesinin entalpisi hesaplanabilir.Reaksiyon 4’ün eşitliğini 
Reaksiyon1 – Reaksiyon2 + 2 Reaksiyon3 işlemiyle bulabiliriz.

Doğru Cevap C

41. 32 L O2(g) 26°C’de suyun üzerine toplandığında basınç 405.2 mmHg olarak ölçülmüştür. Suyun bu sıcaklıktaki 
buhar basıncı 25.2 mmHg olduğuna göre ortamda kaç tane O2 molekülü bulunmaktadır?

A)  7.9x1023

B)  1.6x1024

C)  3.9x1023

D)  6.3x1024

E)  7.9x1022
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ÇÖZÜM

Sıvı – buhar dengesi her sıcaklıkta bulunur ve bu dengeden dolayı suyun buhar basıncı vardır ve bu değer sıcaklığa göre 
değişir, ortamın toplam basıncına katılır.

 Doğru Cevap C

42. Eşit hacimli iki kap birbirlerine bir musluk ile bağlıdır. 100 °C’de bu kapların birinde A ve diğerinde  
B gazı vardır. Her iki kapta da basınç 1 atm olup, musluk açıldığında aşağıdaki tepkime gerçekleşmektedir.

2A(g) + B(g) → C(g)

100 °C’de gerçekleşen tepkime sırasında, ortamda kalan B gazının kısmi basıncı ile, oluşan C gazının kısmi 
basıncı eşit olduğunda, toplam basıncı atm olarak hesaplayınız.

A)  0.50

B)  0.75

C)  1.0

D)  2.0

E)  3.0

ÇÖZÜM

Kaplar arası musluk açıldığında her iki gaz için de toplam hacim iki katına çıkmıştır, sıcaklık ve mol miktarı sabit olduğundan, 
reaksiyon başında A ve B gazlarının kısmi basıncı yarıya düşer ve her biri için 0.5 atm’dir. Reaksiyon sabit hacimde ve 
sıcaklıkta gerçekleştiğinden, reaksiyonun ilerleyişini kısmi basınçlar cinsinden takip edebiliriz.

                                                         2A(g)     +      B(g)    →      C(g)

Başlangıç (atm)      0.5     0.5

Değişim (atm)     -2k      -k   +k

Sonuç (atm) 0.5 – 2k   0.5 – k      k

               Doğru Cevap A
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43. Hacmi 20 L olan bir kap içinde 10.0 g Ne(g) ve bilinmeyen miktarda O2(g) bulunmaktadır. Bu gaz karışımının  
25 °C’de yoğunluğu 0.0029 g/cm3 olarak ölçüldüğüne göre, basıncını (atm) hesaplayınız.

A)  2.44

B)  22.4

C)  1.0

D)  0.50

E)  5.45

ÇÖZÜM

Kapta bulunan oksijen gazının miktarını verilen yoğunluk değerinden bulabiliriz.

Toplam hacim kapta bulunan gazların mol miktarlarına göre hesaplanır.

Doğru Cevap A

44. 25°C ve 2.0 atm basınçtaki H2(g)’nin yanması sonunda açığa çıkan ısı 114.3 kJ ise, başlangıçtaki gazın hacmini 
(L) hesaplayınız.

 H2(g) + 1/2 O2(g) → H2O     ΔH = -285.8 kJ/mol

A) 14.2

B)  12.2

C)  6.5

D)  22.4

E)  4.9
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ÇÖZÜM

Sabit basınçtaki enerji değişimi entalpi değişimi ile gösterilir ve 1 mol H2’nin yanması sonucu entalpi değişimi -285.8 kJ’dür 
ve 285.8 kJ ısı açığa çıkar.

 Doğru Cevap E

45. A2(g) molekülünün 0 °C’de A(g) atomlarına bozunması birinci dereceden bir tepkimedir. Kapalı bir kapta 1.0 
mol A2 gazı 1.0 atm basınçta ve 0 °C’de bulunmaktadır. 90 dakika sonra kabın içindeki basınç 1.75 atm olarak 
ölçülmektedir. Tepkimenin yarı ömrü kaç dakikadır?

A)  45

B)  30

C)  90

D)  120

E)  15
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ÇÖZÜM

Tepkime sabit sıcaklık ve sabit hacimde gerçekleşiyor, bu durumda mol sayısı ile basınç doğru orantılıdır. RT/V bir sabittir.

1.0 mol gazın 1.0 atm basınca neden olduğu bilindiğine göre RT/V = 1 ve basınç 1.75 atm iken toplam gazın miktarı da 1.75 
mol’dür.

A2(g) molekülünün 0 °C’de A(g) atomlarına bozunma tepkimesi ve mol değişimleri aşağıda verilmiştir.

Son durumda kalan A2 gazının miktarı 1-x=0.25 mol

1 mol’den 0.25 mole düşmek için 2 yarı ömür süresince zaman geçmelidir.

Toplam geçen süre 90 dakika ise bu bozunmanın yarı ömrü 45 dakikadır.

Bu sorunun çözümü  için, bozunma birinci derece bir tepkimeyle gerçekleştiği için 

denklemi de kullanılabilir.

 Doğru Cevap A

46. Fiziksel ayırma yöntemi kullanılarak, iki veya daha fazla saf maddeye ayrılamayan bir örnek aşağıdakilerinden 
hangisi olabilir?

A)  İki bileşik karışımı

B)  İki element karışımı

C)  Homojen bir karışım

D)  Bir bileşik veya bir element

E)  Heterojen bir karışım
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ÇÖZÜM

Bileşik veya element karışımları birden fazla farklı saf madde içeren karışımlardır ve fiziksel yöntemlerle saf maddelere 
ayrıştırılabilirler. Heterojen ve homojen karışımlar da aynı kategoriye girer. 

Fakat bir element yalnızca bir çeşit elementin molekül veya atomlarından oluşan saf maddelerdir. (H2 veya He gazı) Bir 
bileşik de yalnızca bir çeşit bileşik moleküllerinden oluşan saf maddelerdir. (Örneğin saf metil alkol, CH3OH). Bu durumda 
bir bileşik veya bir element birden fazla saf maddeye fiziksel yöntemlerle ayrılamaz, bileşikleri elementlerine ayırmak için 
kimyasal yöntemlerin kullanılması gereklidir.

 Doğru Cevap D

47. Alkoksit ile alkil halojenürün tepkimesinden hangi ürün oluşur? 

A) Ester 

B) Karboksilik Asit 

C) Eter

D) Alkol

E) Anhidrit 

ÇÖZÜM

Alkoksitler ile alkil halojenlerin tepkimelerinden iki farklı ürünün oluşması beklenir: i) Nükleofilik yer değiştirme tepkimesi 
(eter oluşur ve bu Williamson Eter Sentiz olarak adlandırılır). ii) Eliminasyon tepkimesi (alken oluşur).

Eğer alkil halojenürün yapısı alken oluşturmaya uygun değilse (örneğin tek karbonlu alkil halojenür (CH3X), beta 
eliminasyonuna uygun olmayan alkil halojenür (örneğin benzil halojenür) bu durumda sadece nükleofilik yer değiştirme yolu 
açıktır ve bunun sonunda sadece eterler oluşur.

Doğru Cevap C 
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48. Aldehitlerin indirgenmesinden oluşan ürün hangisidir? 

A) 1. Dereceden alkol 

B) 2. Dereceden alkol 

C) 3. Dereceden alkol 

D) Karboksilikasit 

E) Keton 

ÇÖZÜM

Aldehit, ester, açil halojenür ve anhidritlerin indirgenme tepkimelerinden primer  (birincil) alkoller elde edilirken, ketonların 
indirgenmesi sekonder (ikincil) alkolleri verir.

Doğru Cevap A 

1) LiAlH4

2) H3O+
OR

O

R=H; asit
R=Alkil, ester
R=X, açil halojenür

OH

Primer alkol
(birincil alkol)

O

O O
1) LiAlH4

2) H3O+

1/2

anhidrit

H

O

aldehit

1) LiAlH4
2) H3O+

1) LiAlH4

2) H3O+

O

Sekonder alkol
(ikincil alkol)

OH

Keton
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49. Kapalı formülü C3H5Br3 olan organik bileşiğin kaç tane yapısal izomeri vardır? 

A) 3 

B) 4 

C) 6 

D) 5 

E) 7 

ÇÖZÜM

Alkil halojenürün türediği alkanı düşünürsek (C3H8) tek bir yapı olasıdır ya da diğer bir ifadeyle bu molekülün başka izomeri 
yoktur. Şimdi bu izomerden kaç farklı tribromür türeteceğimizi daha kolay görebiliriz.

Doğru Cevap D 
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50. 1-Büten bileşiğine HBr katılması sonucu aşağıdaki bileşiklerden hangisi oluşur. 

A) 1-Brombütan

B) 2-Brombütan

C) 2-Brom-2-metilpropan 

D) 1-Brom-2-metilpropan 

E) 2-Brompropan 

ÇÖZÜM

Katılma en kararlı ara ürün üzerinden yürüyecektir. Alken bileşiği 1-bütene HBr’ün H+ elektrofili iki farklı şekilde bağlanabilir. 
Eğer H+ elektrofili uçtaki karbon atomuna (terminal karbon atomuna) bağlanırsa (I) katyonu, eğer içteki karbon atomuna 
bağlanırsa (II) karbokatyonu oluşur. Alkil grupları elektron sağlayıcı gruplardır ve bir karbokatyon merkezine ne kadar çok 
alkil grubu bağlıysa o karbokatyon o kadar çok kararlı olur. Karbokatyon (I)’e iki alkil grubu bağlı iken,  karbokatyon (II)’ye 
tek alkil grubu bağlıdır. Bu yüzden karbokatyon I, karbokatyon II’den çok kararlıdır ve bunun sonucunda 2-brombütan ana 
ürün olarak ya da tek ürün olarak oluşurken (Markovnikov Katılma Ürünü), diğer  ürün olan 1-brombütan (anti Markovnikov 
Katılma Ürünü) ya hiç oluşmaz ya da eser miktarda oluşur. 

 
Doğru Cevap  B 


