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1. Etan(I), bütan(II), siklopropan(III) ve siklopentan(IV) yapılarındaki C-C bağ ayrışma enerjisindeki artış 
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) II >III > IV > I

B) I > II > III > IV

C) I > III > II > IV

D) IV > II > III > I

E) I > II > IV > III

ÇÖZÜM

Halkalı yapıda bulunan siklopropan ve siklobütanda bağ gerginliği nedeniyle C-C bağları zayıftır. Siklopropanda bağ 
açısı siklobütandan daha küçük olduğu için bağ gerginliği siklobütandan fazladır ve C-C bağı daha zayıftır. Daha küçük 
bir molekül olan etanda bağ ayrışma enerjisi bütandan daha fazladır. Bu durumda bağ ayrışma enerjileri sıralaması  
I > II> IV > III şeklindedir.

 Doğru Cevap E

2. Aşağıdaki karbokatyonlardan hangisi en kararlıdır? 

A) (CF3)3C
+ 

B) (CF3)2CH+ 

C) CH3CH2
+ 

D) (CH3)2CH+ 

E) (CH3)3C
+ 
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ÇÖZÜM

Bir karbokatyon iki şekilde kararlı kılınabilir:

1) Rezonans Etki: Bir karbokatyonun pozitif yükü rezonans ile ne kadar çok atom üzerine dağılabiliyorsa o kadar kararlıdır.

2. İndüktif Etki: İndüktif olarak elektron sağlayıcı gruplar karbokatyonları kararlı kılar. Örneğin alkil grupları elektron 
sağlayıcı gruplardır ve bir karbokatyon merkezine bağlı alkil grubu sayısı arttıkça karbokatyon kararlılığı artar. Böylece 
tersiyer (üçüncül) bir karbokatyon, sekonder (ikincil) karbokatyondan daha kararlı, sekonder bir karbokatyon ise, primer 
(birincil) karbokatyondan daha kararlıdır. Bu seri içinde hiç bir alkil grubu içermeyen metil karbokatyonu en kararsızdır.

Karbokatyon kararlılığında kararlılıkta esas olan karbo katyonun sınıfı (tersiyer, sekonder, primer vb) değil, bağlı grupların 
indüktif etkileridir. Aşağıda örnekte olduğu gibi karbokatyon merkezine elektron çekici bir grup bağlandığında primer bir 
karbokatyon sekonder bir karbokatyondan daha kararlı olur. 

Bu bilgilerden hareketle soruya dönecek olursak, karbokatyon merkezine  en çok sayıda elektron sağlayıcı grup taşıyan (E) 
seçeneğindeki karbokatyon, (CH3)3C

+, en kararlı karbokatyondur. Her ne kadar tersiyer karbokatyon sınıfında olsa da, (A) 
seçeneğindeki karbokatyon, (CF3)3C

+, karbokatyon merkezine bağlı üç adet kuvvetli elektron çeken gruptan ötürü verilen 
örnekler içinde en kararsız karbokatyondur.  

Doğru Cevap E

3. Aşağıdaki tuzlardan hangisinin sulu çözeltisi baziktir?

A) SrCl2

B) AlBr3

C) CH3NH3NO3

D) NaCHO2

E) NH4Cl         



KİMYA

3

ÇÖZÜM

Bazın katyonuyla asidin anyonunun bir araya gelmesi sonucu oluşan iyonik bağlı bileşiklere tuz denir. Tuzlar; asit ve 
bazların nötrleşme tepkimeleri sonucunda oluşur.  Kuvvetli baz ve zayıf asitten oluşan tuzlar bazik tuzdur. Bazik tuzların sulu 
çözeltilerinde anyonları hidroliz olur ve açığa OH- iyonları çıkar. 

NaCHO2 (k) → Na + (suda) + CHO2
- (suda)

Na +  kuvvetli baz olan NaOH'den gelir.

CHO2
-  zayıf asit olan HCOOH (formik asit)'ten gelir. Bu anyon hidroliz olur. Bazik bir çözelti oluşturur.

 Doğru Cevap D

4. Oldukça derişik bir NaOH çözeltisinden alınan 16,7 mL, saf su ile 2,00 L’ye seyreltildiğinde oluşan çözelti 0,169 M 
NaOH içermektedir. Başlangıç çözeltisi % 53,4 (a/a) NaOH içermekte olduğuna göre, bu çözeltinin yoğunluğunu 
hesaplayınız. (NaOH: 40,0 g/mol)

A) 0,89

B) 2,01

C) 1,08

D) 0,43

E) 1,52

ÇÖZÜM

Çözeltide bulunan NaOH'in kütlesi hesaplanır.

2 L'ye seyreltilmiş olan başlangıç çözeltisinde de NaOH miktarı 13,52 gramdır. Kütlece % 53,4 NaOH içeren bu çözeltinin 
kütlesi bulunur.

 Doğru Cevap E
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5. Etanol (CH3CH2OH), hidrojenbromür (HBr) ile tepkimesinden su ve etilbromürü (CH3CH2Br) verirken, 
sodyumbromür (NaBr) ile tepkime vermemektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu sonucu doğru bir şekilde açıklar? 

A) Hidroksit anyonu, sudan daha iyi ayrılan bir gruptur. 

B) NaBr, etanolde HBr’e göre daha iyi çözünür.

C) NaBr, HBr’den daha uçucudur.

D) NaBr, katılma tepkimesi verir.

E) Su, hidroksit anyonundan daha iyi ayrılan bir gruptur. 

ÇÖZÜM

İster SN1 (monomoleküler nükleofilik sübstitüsyon) tepkimesi olsun, isterse SN2 (bimoleküler nükleofilik sübstitüsyon) 
tepkimesi olsun, ayrılan grubun ayrılma kolaylığı tepkimeyi hızlandırır ve zor ayrılan gruplar ile tepkime gerçekleşmez. 
Hidroksil (-OH) grubu da organik kimya da zor ayrılan bir gruptur. Hidroksil grubunun yer değiştirme tepkimesi  verebilmesi 
için başlıca iki yöntem mevcuttur. 

i) Asidik ortamda hidroksil grubu (-OH) daha kolay çıkan bir gruba (-OH2
+) grubuna dönüşür (H2O, OH-‘ye göre çok kolay 

çıkan bir gruptur) ve bu şartlar altında tepkime kolaylıkla gerçekleşir. 

ii) Hidroksil grubu daha kolay çıkan grup olan alkil sülfonatlarına (mezilat veya tosilat) çevrilerek tepkime gerçekleştirilebilir.

Doğru Cevap  E 

6. Aşağıdaki gruplardan hangisi benzen halkasını elektrofilik aromatik yer değiştirmeye karşı etkinleştirir? 

A) – CO2CH3 

B) –CO2H

C) –CF3

D) –NO2 

E) –OCH3 
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ÇÖZÜM

Şekil A’da verilen gruplar halkaya elektron sağlayıcı gruplar olup, elektrofilik aromatik yer değiştirme tepkimelerinde 
halkanın etkinliğini artırır.

Şekil B’de verilen gruplar halkadan elektron çekici gruplar olup, elektrofilik aromatik yer değiştirme tepkimelerinde halkanın 
etkinliğini azaltır.

Bu durumda –OCH3 grubu etkinliği artırırken, diğer verilen gruplar etkinliği azaltır.

Doğru Cevap  E 

7. 2-Butin bileşiğine önce HBr sonra HCl katılması sonucu ana ürün olarak aşağıdaki bileşiklerden hangisi oluşur?

 A) 1-Brom-3-klorbutan

 B) 2-Brom-2-klorbutan

 C) 2-Brom-3-klorbutan

 D) cis-2-Brom-3-klor-2-buten

 E)  trans-2-Brom-3-klor-2-buten

ÇÖZÜM

                         Doğru Cevap  B 
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8. C4H9Cl kapalı formülüne sahip organik bileşiğin kaç tane yapısal izomeri vardır?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

ÇÖZÜM

Bu tür soruların çözümünde önce substituent içermeyen temel molekülün mümkün olan izomerlerinin yazılması ve daha sonra 
bunlar üzerinden muhtemel izomerlerin oluşturulması daha kolaydır ve bu şekilde muhtemel izomerlerden herhangi birinin 
gözden kaçması olasılığı azalmış olur. Bunu başka bir örnekle inceleyecek olursak; C4H9Cl kapalı formülüne sahip izomerleri 
yazmak istersek öncelikle C4H10 kapalı formülüne sahip olası bütün izomerleri yazıp, bu izomerler üzerinden monobromür 
izomerlerini türetebiliriz.

Sonuç olarak C4H9Cl kapalı formülüne sahip bileşiğinin yukarıda yazıldığı gibi dört izomeri mevcuttur.

Doğru Cevap C 

9. Metilsiklopentan bileşiğinin monobromlanmasından oluşması beklenen ana ürün aşağıdakilerden hangisidir?

 A) 1-Brom-1-metilsiklopentan

 B) 1-Brom-2-metilsiklopentan

 C) 1-Brom-3-metilsiklopentan

 D) 1-Brom-2-metilsiklopenten

 E) 1-Brom-3-metilsiklopenten
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ÇÖZÜM

Tersiyer radikal, verilenler arasında en kararlı olandır ve monobromlama tepkimesi bu radikal üzerinden devam ederek ana 
ürün olarak tersiyer bromürü oluşturur.

Doğru Cevap A 

10. Aşağıdaki bileşiklerin hangisinin ozonlanmasından tek bir organik bileşik açığa çıkar?

A) 1-Büten

B) 2-Penten

C) 3-Hepten

D) Siklohekzen

E) 2-Metil-2-hekzen
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ÇÖZÜM

Ozonoliz tepkimesinde oluşacak ürünlerin yapısı tepkime şartların bağlıdır. Tepkimenin ilk aşamasında her bir ozonoliz için 1 
mol hidrojen peroksit oluşur ve eğer tepkime sonucu aldehit oluşuyorsa, oluşan hidrojen peroksit eşdeğeri kadar aldehiti asite 
yükseltger. Eğer tepkime, Zn, dimetilsülfür gibi indirgeyiciler eşliğinde yapılırsa, oluşan H2O2 bu indirgeyiciler tarafından 
hızlı bir şekilde su molekülüne indergeneceği için, ortamdaki aldehitler yükseltgenmeden kalır. Bu tepkime redüktif ozonoliz 
olarak adlandırılır. Soruda verilen bütün moleküllerin, bir indirgeyici olmadan ozonoliz tepkimesi birden fazla ürün verirken 
(örneğin D seçeneğinde bile, dialdehit, diasit, mono asit ürünleri oluşur), redüktif ozonoliz tepkimesi sonucunda aşağıda 
gösterildiği gibi sadece D seçeneğindeki tepkime, tek bir ürünün oluşumuyla sonuçlanır

Doğru Cevap D 

11. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi mezo bileşiğidir?

A) trans-1,2-dibromsiklopentan

B) cis-1-klor-3-bromsiklohekzan

C) trans-1,2-diklorsiklopropan

D) trans-1,2-dibromsiklohekzan

E) cis-1,3-dibromsiklohekzan

ÇÖZÜM

Stereojenik merkeze sahip olmalarına rağmen, simetri düzlemi içermeleri dolayısıyla optikçe aktiflik göstermeyen 
moleküllere mezo bileşikler denir. Mezo bileşikleri kiral karbona sahiptirler ancak sahip oldukları simetri ekseninden dolayı 
ayna görüntüleri birbiriyle çakışır. Tıpkı eşit oranda enantiyomerlerden oluşan bir rasemik karışım gibi, mezo bileşiklerinden 
oluşan çözeltiler düzlem polarize ışığı sağa ya da sola çevirmez.

Doğru Cevap  E
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12. Aşağıdaki bileşiklerden hangisine hidroborasyon tepkimesi uygulandığında 4-metil-3-hekzanol bileşiği oluşur?

A)  3-Metil-1-hekzen 

B)   3-Metil-2-hekzen

C)  3-Metil-3-hekzen

D)  1-Metil-3-hekzen

E)  2-Metil-3-hekzen

ÇÖZÜM

HİDROBORASYON

Hidrobarosyon alkenlere su katma yöntemlerinden biridir ve katılma anti Markovkikov kuralına göre gerçekleşir. Bunun 
sebebi şudur H-BH2 molekülünde, çift bağ karbonlarından birine H atomu diğer kısmına sterik açıdan daha hacimli grup olan 
molekülün BH2 kısmı katılmaktadır. Alken çift bağları eğer özdeş değilse BH2 kısmı alkenin sterik açıdan daha az engelli çift 
bağına katılmayı tercih edecektir. Birinci katılmadan sonra bor atomunda hala iki hidrojen atomu olduğundan, alkil boran 
bileşiği ilave iki mol alken ile katılma tepkimesi vererek trialkil boranı oluşturacaktır. Tri alkil boranın bazik ortamda H2O2 ile 
oksidasyonunun akabinde trialkil boratlar oluşacak, bu moleküllerin asidik ortamda su ile kaynatılması ile anti Markovnikov 
kuralına göre su katılması tepkimesi tamamlanacaktır. 

Yukarıda gösterildiği gibi, hidroborasyon tepkimelerinde geçiş kompleksi olarak dörtlü bir halka meydana gelmektedir. Böyle 
bir halka  oluşurken, bor ve hidrojen atomları alkene aynı yüzden bağlanmaktadır. Bundan dolayı hidroborasyonda tepkime 
stereokimyası cis katılma şeklinde gerçekleşmektedir.

Hidroborasyon ile alakalı bu bilgileri verdikten sonra tekrar soruya dönelim. Aşağıda gösterildiği gibi soruda oluşması istenen 
alken iki farklı alkenin hidroborasyonundan elde edilebilir. Bu iki molekülden 3-metil-3-heksenin hidrobarosyonu çok yüksek 
oranda ilgili alkeni oluştururken, 4-metil-2-heksenin hidroborasyonundan ana ürün olarak ikinci bir ürünün de oluşabileceği 
göz ardı edilmemelidir.  

Soruda her bir seçenekte verilen tepkimelerden oluşacak alkoller aşağıda gösterilmiştir. 
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Doğru Cevap C

13. Aşağıdaki asitlerden hangisi pH=3.10 olan bir tampon hazırlamak için en uygun asittir?

A)   Hidrojen peroksit (Ka=2.2x10-12)

B)  Propanoik asit (Ka=1.34x10-5)

C)  Siyanoasetik asit (Ka=3.37x10-3)

D)  4-aminobenzen sulfonik asit ( Ka=5.86x10-4)

E)  Etilamin ( Ka=2.31x10-11)
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ÇÖZÜM

Asitlerden hangisinin pKa (-logKa) değeri verilen pH değerine en yakın ise, o asitin kullanılması daha uygundur. Buna göre 
pKa değerlerine bakıldığında; 

A)  Hidrojen peroksit (Ka=2.2x10-12); pKa=11.66

B)  Propanoik asit (Ka=1.34x10-5); pKa=4.87

C)  Siyanoasetik asit (Ka=3.37x10-3); pKa=2.47

D)  4-aminobenzen sülfonik asit (Ka=5.86x10-4); pKa=3.23

E)  Etilamin ( Ka=2.31x10-11); pKa=10.64

pH=3.10’e en yakın pKa değerinin 4-aminobenzen sülfonik asit ( Ka=5.86x10-4 ) pKa=3.23 olduğu görülür.

Doğru Cevap D 

14. trans-3-hekzen ile cis-3-hekzeni aşağıdaki yollardan hangisi ile ayırt edebilirsiniz?

 A) Hidrojenleme ürünlerinden

 B) Ozonlama ürünlerinden

 C) CCl4 de Br2 katılma ürünlerinden

 D) Yanma ürünlerinden

 E) Hidroborlama-yükseltgeme ürünlerinden
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ÇÖZÜM

Aşağıdaki şemada açık olarak gösterildiği gibi cis ve trans alkenlerin A, B, D ve E seçeneklerindeki tepkimelerinden aynı ürünler 
oluşur. Oysa olefinlerin halojenasyon tepkimeleri stereospesifik olduğu için cis alkenden elde edilen ürün ile trans alkenden 
elde edilen ürünler birbirinden farklıdır. Her bir tepkimeden farklı optik izomerler oluşur. D seçeneğindeki hidroborasyon 
tepkimesinden kiral merkez oluşmaktadır ancak akiral reaktifler ile yapılan hidroborasyon tepkimesinde herhangi bir stereo 
seçicilik olmayacağı için hem cis alken hem de trans alkenin hidroborasyonundan aynı rasemik karışım oluşur. 

Doğru Cevap C 

15. PbCl2'nin saf sudaki molar çözünürlüğünü hesaplayınız. (Kçç=1,17x10-5)

A) 1,43x10-2

B) 3,40x10-3

C) 1,71x10-3

D) 5,12x10-4

E) 1,12x10-5
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ÇÖZÜM

Çözünürlük çarpımı (Kçç) kullanılarak, doymuş PbCl2 çözeltisinin derişim yani molar çözünürlüğü bulunabilir.

PbCl2’nin saf sudaki çözünürlüğü 1,43x10-2 mol/L'dir.

                      Doğru Cevap A 

16. Ca(NO3)2 ve Pb(NO3)2 derişimleri 0,10 M olan bir karışım çözeltsine 0,10 M NaF yavaşça eklendiğinde aşağıdaki 
cümlelerden hangisi doğrudur?

Kçç

CaF2 4,0x10-11

PbF2 3,3x10-8

A) Başlangıçta çökelek sadece CaF2 içerir.

B) Başlangıçta çökelek sadece PbF2 içerir.

C) Başlangıçta çökelek çoğu CaF2 olmak üzere hem CaF2 hem de PbF2 içerir.

D) Başlangıçta çökelek çoğu PbF2 olmak üzere hem CaF2 hem de PbF2 içerir.

E) Başlangıçta çökelek eşit miktarda CaF2 ve PbF2 içerir. 



ULUSAL KİMYA OLİMPİYATLARI SORU VE ÇÖZÜMLERİ

14

ÇÖZÜM

Çözünürlük çarpımının sayısal değeri tuzun çözünürlüğü ile orantılıdır. Kçç'si küçük olan tuzların çözünürlüğü daha azdır. 
CaF2 ve PbF2 benzer formüllere sahip olduklarından çözünürlükleri Kçç'lerine bakılarak karşılaştırılabilir. CaF2'ün Kçç'si daha 
küçük olduğu için Ca2+  ve Pb2+ iyonları içeren bir çözeltiye F- iyonları eklenirse ilk olarak CaF2 çökeleği oluşur. Hangi tuzun 
önce çökmeye başlayacağı katyonlar için gerekli F- derişimleri bulunarak da görülebilir.

CaF2 ün çökmesi için gerekli F- derişimi daha azdır ve ilk olarak CaF2 çöker.

Doğru Cevap A

 

17. Aşağıdaki çözeltilerin hangisinde HNO2 in çözünürlüğü saf sudakine göre daha azdır?

A) 0,10 M NaCN

B) 0,10 M KNO3

C) 0,10 M NaOH

D) 0,10 M NaNO2

E) 0,10 M NaNO3

ÇÖZÜM

Ortak iyon az çözünen tuzların çözünürlüğünü azaltır. HNO2 suda çözündüğünde H3O
+  ve NO2

- iyonları oluşur. 

NaNO2  tuzu suda iyonlaşarak ortak iyon olan NO2
- oluşturur ve HNO2'nin çözünme denklemini girenler yönüne kaydırır ve 

HNO2'nin çözünürlüğünü azaltır. 

 

Doğru Cevap D 
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18. 500 mL 4,4 M sodyum sülfat çözeltisinde kaç mol iyon vardır?

A)  1,1

B)  2,2

C)  6,6

D)  3,3

E)  13

ÇÖZÜM

İlk olarak çözeltide bulunan Na2SO4'ın mol sayısı belirlenir.

İyonlaşma denklemi yardımıyla Na2SO4'ın çözünmesi ile oluşan iyonların mol sayıları bulunur.

İyonların toplam mol sayısı 4,4+2,2 = 6,6 mol iyon bulunur.

 Doğru Cevap C 

19. HSO4
- 'ün konjuge bazı aşağıdakilerden hangisidir?

A) HSO3
-

B) H+

C) H2SO4

D) OH-

E) SO4
2-

ÇÖZÜM

Bir hidrojen alışverişi ile birbirini oluşturan asit baz çiftine konjuge asit baz çifti denir. Hidrojen sayısı az olan baz, hidrojen 
sayısı fazla olan ise asittir. Asitler bir hidrojen vererek konjuge bazına dönüşür.

HSO4
-   iyonunun eşlenik bazı SO4

2- iyonudur.

                                                      Doğru Cevap E 
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20. 49,9 g Ba(OH)2·8H2O, suda çözülmüş ve 2,50 L hacme tamamlanmıştır. Çözeltideki hidroksit derişimini 
hesaplayınız. (Ba(OH)2·8H2O: 315,5 g/mol)

A) 0,0634 M

B) 0,127 M

C) 0,190 M

D) 0,634 M

E) 0,252 M

ÇÖZÜM

Doğru Cevap B 

21. Sn2+(suda) + IO3
-(suda) + H+(suda)  → Sn4+(suda) + I2(suda) + H2O(s)

Yukarıdaki reaksiyon eşitlendiğinde Sn2+(suda) / IO3
- (suda) mol oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 / 1

B) 2 / 1

C) 1 / 2

D) 5 / 2

E) 3 / 2
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ÇÖZÜM

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

İndirgenme ve yükseltgenme sırasında alınan ve verilen elektron sayıları eşitlenir. Burada kullanılan sayılar ilgili maddelerin 
önüne katsayı olarak yazılır.

 

Oksijen  ve hidrojen sayılarını eşitlemek için H2O  ve H+ 'nın önüne uygun katsayılar getirilir.

Tepkimenin dekleşmiş hali aşağıdaki gibidir.

 Doğru Cevap D 

22. Aşağıdakilerden hangisi bir galvanik hücrenin anodunda gerçekleşir? 
I. metal elektrot çözünür. 
II. çözeltideki madde yükseltgenir. 
III. çözeltideki pozitif yüklü iyonlar elektrot yüzeyinde birikir.

A) sadece I

B) sadece II

C) I ve II

D) I ve III

E) I, II, ve III
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ÇÖZÜM

Galvanik hücrelerde kimyasal tepkime yardımıyla elektrik üretilir. Galvanik hücrenin anodunda yükseltgenme olur. 
Yükseltgenme sırasında anotta elektron açığa çıkar ve elektrot çözünür. Yükseltgenen madde çözeltideki katyonlar değil 
metalik haldeki elektrot çubuktur. Açığa çıkan elektronlar tel yardımıyla katoda göçer. Pozitif yüklü iyonlar elektrot yüzeyinde 
birikmez.

 

Doğru Cevap A 

23. Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisi karbonil grubu içerir?

A) Nitril

B) Eter

C) Epoksit

D) Diol

E) Anhidrit

ÇÖZÜM

Aldehitler, ketonlar, karboksilik asitler, açil halojenürler, anhidritler, esterler, amitler karbonil grubu (C=O) içeren organik 
bileşiklerdir.

Doğru Cevap E 
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24. Titanyumun oksijen ile yanma reaksiyonundan titanyum dioksit oluşmaktadır:

Ti (s) + O2(g) → TiO2 (s)

0,721 g titanyum bomba kalorimetre içerisinde yandığında ölçülen sıcaklık 25,00 oC'den 53,80 oC’ye yükseliyor. 
Kalorimetrenin ısı kapasitesi 9,84 kJ/K ölçülmüş ise reaksiyon ısısını kJ/mol cinsinden bulunuz. (Ti: 47,9 g/mol)

A)  -393

B)  1,36x104

C)  2,67

D)  -1,88x104

E)  -0,154

ÇÖZÜM

0,721 gram titanyumun yanması sonucunda açığa çıkan enerji hesaplanır. 

 

Doğru Cevap D

 

25. Derişimi 1,25 g/mL olan 250,0 mL’lik bir solüsyonun sıcaklığını 7,80oC arttırabilecek bir reaksiyonun entalpi 
değişimini kJ cinsinden hesaplayınız. (Solüsyonun spesifik ısı sığası 3,74 J/g.K’dir)

A) 6,51

B) -12,51

C) -9,12

D) -7,43

E) 8,20
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ÇÖZÜM

Solüsyonun kütlesi;

Entalpi değişimi,

Q = m . c . ΔT

Q = 312,5g x 3,74 J/gK x 7,8 oK = 9,12 kJ olmalıdır. (solüsyon)

Solüsyona 9.12 kJ ısı verebilmesi için gerçekleşen tepkimenin entalpi değişimi bu değerin negatifi, -9.12 kJ olmalıdır. 
(Enerjinin korunumu)

Doğru Cevap C 

26. 0,100 M HClO2 çözeltisinin pH değerini hesaplayınız. (Ka=0,011)

A) 0,98

B) 1,55

C) 2,95

D) 1,48

E) 12,5

'
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ÇÖZÜM

Denge derişimleri denge sabiti ifadesinde yerine yazılırsa,

x= 0,033 M 
0,100 M başlangıç derişimi yanında x=0,033 M ihmal edilemeyecek kadar büyüktür. Bu nedenle denklem x ihmal edilmeden 
çözülmelidir.
x2 + 0,011x - 0,0011 = 0 

ikinci dereceden denkleminin çözümünden 
x=[H3O

+]= 2,85x10-2M olarak bulunur. 
pH=-log 2,85x10-2

pH=1,55'dir.

 Doğru Cevap B
 

27. Herhangi bir reaksiyon için, ΔH = +35,5 kJ/mol ve ΔS = +83,6 J/K-mol ise reaksiyonun istemli olduğu sıcaklıkları 
bulunuz. (ΔH ve ΔS değerlerinin sıcaklıkla değişmediğini varsayınız.)

A) Bütün sıcaklıklarda

B) T < 425 K

C) T < 298 K

D) T > 425 K

E) T > 298 K
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ÇÖZÜM

Bir tepkimenin istemli olup olmadığı Gibbs Serbest Enerjisi yardımı ile anlaşılır.  

ΔG < 0 ise tepkime istemlidir.

ΔG >0 ise tepkime istemsizdir.

ΔG = 0 ise tepkime dengededir.

Gibbs Serbest Enerjisi, entalpi ve entropi arasındaki bağıntı;

ΔG=ΔH- T.ΔS şeklindedir. Soruda verilen ΔH ve ΔS değerleri pozitiftir. 

Olduğuna göre yüksek sıcaklıklarda entropi T.ΔS değeri ΔH değerinden büyük hale gelir ve ΔG değeri negatif olur. 

Tepkimenin hangi sıcaklıktan sonra kendiliğinden gerçekleşeceğini bulmak için sistemin dengede olduğu yani ΔG=0 olan 
sıcaklık belirlenir.

ΔG=ΔH- T. ΔS

O = 35500 J/mol - T x 83,6 J/K-mol

T= 425 K'de tepkime dengededir.

Bu sıcaklığın üzerindeki sıcaklıklarda tepkime kendiliğinden gerçekleşir.

   

Doğru Cevap D 

28. Sıcaklığı lT = l0 (1 + α T + β T2) denklemine uyan bir bakır çubukla ölçülen bir sistem 0oC sıcaklıkta iken bakır 
çubuk uzunluğu 27,5 cm'dir. Sistem sıcaklığını ölçen bakır çubuk uzunluğu 28,1 cm olduğunda sistemin sıcaklığı 
K cinsinden nedir? (α = 0,160 × 10-4 K-1, β = 0,10 × 10-7 K-2, l0 0°C’deki uzunluğu ve lT ise T°C deki uzunluğunu 
göstermektedir.)

A) 0 B) 1600 C) 212 D) 879 E) 800 



KİMYA

23

ÇÖZÜM

Doğru Cevap D 

29. Cp,m’i 7R/2 olan 1,00 mol ideal bir gazın 138,3 L hacimden 24,45 L hacme 298 K’de tersinir isotermal sıkışmasında 
olan ısı değişimini bulunuz. Sıkışma işleminde son basınç 1 atm’dir.

A) -4,29 kJ

B) 113,9 kJ

C) -113,9 kJ

D) 4,29 kJ

E) 11,4 kJ
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ÇÖZÜM

İzotermal sistemlerde iç enerji değişimi ΔU=0'dır. 

ΔU=0 olduğuna göre,

ΔU =q+w 

0 = q+w

q = -w'dur.

Tersinir izotermal olaydaki iş,

w =-nRT ln (Vson/Vilk) formülü ile bulunabilir.

w= - (1 mol) (8,314 J/mol.K) (298K)(ln 24,45/138,3)

w= 4,29 kJ/mol'dür.

Tersinir izotermal sıkışma sonucunda q=-w olduğuna göre; ısı değişimi q=-4,29 kJ/mol'dür. 

          

Doğru Cevap A 

30. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, bir pi (π) ve iki tane sigma (σ) bağı yapan N atomu içermektedir?

A)  

B)  

 

C) 

D) 

E) 
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ÇÖZÜM

Sigma (σ) bağları orbitallerin kafa kafaya (birer loptan) örtüşmesi ile oluşur. Bu nedenle iki atom arasında en fazla bir tane 
sigma bağı oluşabilir. İkili ve üçlü bağların birer tanesi sigma bağı, diğer katlı bağlar ise orbitallerin yanal (ikişer loptan) 
örtüşmesiyle oluşan pi(π) bağlarıdır. 

Aşağıdaki tabloda bileşiklerdeki tek N atomunun yaptığı bağ çeşitleri sayılarıyla birlikte verilmiştir.

Sigma (σ) bağ sayısı pi(π) bağ sayısı

(Özdeş N atomları)

2 1

(Özdeş N atomları)

3 -

(Özdeş N atomları)

3 1

(Özdeş N atomları)

2 2

(İki N atomuna bağlı, ortada N1 ato-
mu ve

İki H atomuna ve bir N1 atomuna 
bağlı özdeş iki N2 atomu)

N1 için: 2

N2 için: 3

N1 için: 2

N2 için: 1

 bileşiğinde her bir azot atomu 2 sigma ve 1 pi bağı yapmıştır. Diğer bileşiklerdeki N atomları verilen 
şartı sağlamamaktadır.

          

Doğru Cevap A 
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31. Aşağıdaki moleküllerden hangisi oktet kuralına uymamaktadır?

A) C2H2Cl2 

B) C2H6  

C) PF3   

D) HNO3  

E) NO2

ÇÖZÜM

NO2  molekülünde toplam 17 değerlik elektronu bulunur. Lewis yapısı;

şeklindedir. Azot üzerinde tek elektron bulunur ve radikalik yapıdadır. Azot atomu oktet kuralına uymamaktadır.

          

Doğru Cevap E 

32. Metanolün normal kaynama noktası 64,7°C ve molar buharlaşma entalpisi 71,8 kJ/mol ise 64,7°C sıcaklıkta 2,15 
mol metanol buharlaşmasında oluşan sistemin entropi değişimi kaç joule’dür?

A) 2,39 × 103

B) 457

C) 5,21 × 107

D) 0,457

E) 2,39

ÇÖZÜM

Bir sistemde entropi değişimi, sıcaklık, basınç ve hacim dışında erime, buharlaşma, süblimleşme gibi bir faz değişimine 
bağlıdır. Hal değişimlerinde sistemdeki entropi değişimi, entalpi değişimi yardımıyla bulunur. Bu değişimler sabit sıcaklık ve 
basınçta tersinirdir ve bu değişim sırasında entropideki değişim;

ΔSsistem= n x ΔHbuh / T formülü ile bulunur.

ΔSsistem= 2,15 x ((71800 J/mol) / (337,85 K)) = 457 J'dür.

          

Doğru Cevap  B 
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33. Aşağıda elektron dizilimleri verilen atomlardan hangisinin birinci iyonlaşma enerjisi en yüksektir?

A) [Ne] 3s2 3p4

B) [He] 2s2 2p4

C) [Ne] 3s2 3p3

D) [He] 2s2 2p3

E) [He] 2s2 2p2

ÇÖZÜM

A) [Ne] 3s2 3p4 : 3 periyot 6A grubu

B) [He] 2s2 2p4 : 2 periyot 6A grubu

C) [Ne] 3s2 3p3 : 3 periyot 5A grubu

D) [He] 2s2 2p3 : 2 periyot 5A grubu

E) [He] 2s2 2p2  : 2 periyot 4A grubu

2. periyot 5A grubunda bulunan elementin birinci iyonlaşma enerjisi en fazladır. 

Aynı periyotta bulunan elementlerin iyonlaşma enerjileri sıralaması;

1A < 3A < 2A <4A <6A< 5A < 7A< 8A şeklindedir. 5A'da bulunan elementin elektron dizilişi küresel simetrik olduğu için 
iyonlaşma enerjisi artmıştır ve 6A grubu elementinin iyonlaşma enerjisinden daha fazladır.

Doğru Cevap D 

34. Aşağıdakilerden hangisi geçerli kuantum sayı kombinasyonu değildir?

A) n = 4, 1 = 1, m1 = +1, ms = +1/2

B) n = 2, 1 = 1, m1 = 0, ms = -1/2

C) n = 1, 1 = 1, m1 = 0, ms = -1/2

D) n = 3, 1 = 0, m1 = 0, ms = +1/2

E) n = 4, 1 = 3, m1 = +2 , ms = +1/2

ÇÖZÜM

Atomun etrafında bulunan elektronların her biri, 4 kuantum numarasından oluşan bir kuantum sayı kombinasyonu ile 
tanımlanır. n, baş kuantum sayısıdır ve yörünge numarasını gösterir. n, 1,2,3.. gibi tamsayı değerleri alır. 1, açısal momentum 
kuantum sayısıdır ve orbitalin şeklini belirler. I, n-1 e kadar olan tam sayı değerleri alır. m1, manyetik kuantum sayısıdır ve 
orbitalin yönlenmesini gösterir. m1, -1,..,0,..,+1 değerlerini alır. ms, ise spin kuantum sayısıdır ve +1/2 veya -1/2 değerlerini 
alabilir. 

n=1 ise 1= 0 olabilir. n=1 ise 1= 1 olamayacağı için,  n = 1, 1 = 1, m1 = 0, ms = -1/2 kuantum seti bir elektronu tanımlamaz.

Doğru Cevap C 
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35. Aşağıdakilerden hangisi NSF molekülü için doğru Lewis yapısıdır?

ÇÖZÜM

S elementi diğerlerinden daha elektropozitif olduğu için merkez atomdur. Verilen yapıların hangisinin en kararlı olduğunu 
anlamak için atomların formal yüklerine bakılır. 

- Formal yükler mümkün olduğunca en az olmalıdır. 

- Elektronegativitesi yüksek olan atomların formal yüklerinin negatif, elektronegativitesi daha düşük olan atomların ise formal 
yüklerinin pozitif olması gerekir. 

- Komşu atomlarda aynı işaretli formal yüklerin bulunduğu yapılar olası değildir. 

- Mümkünse moleküldeki aynı tür atomların aynı formal yüke sahip olmalarına dikkat edilir. 

    
 çok kararsız                      kararsız         kararlı

          

Doğru Cevap E 

36. NO2 molekülünde N atomu üzerindeki formal yük nedir?

A) -2

B) -1

C) 0

D) +1

E) +2
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ÇÖZÜM

NO2  molekülünde toplam 17 değerlik elektronu bulunur. Lewis yapısı;

şeklindedir. Azot üzerinde tek elektron bulunu ve radikalik yapıdadır. 

Formal Yük: Değerlik elektron sayısı - bağ sayısı - bağ yapmayan elektron sayısı

FYN : 5-3-1= +1 

Azot atomunun formal yükü +1'dir.

      

 Doğru Cevap D 

37. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinde Azot-Azot bağı en güçlüdür?

A) N2

B) HNNH

C) H2NNH2

D) N3
-

E) O2NNO2

ÇÖZÜM

Atomlar arası bağ derecesi arttıkça bağ güçlenir.

HNNH bileşiğinin yapısı   şeklindedir. Azotlar arası bağ derecesi 2’dir.

H2NNH2 bileşiğinin yapısı  şeklindedir. Azotlar arası bağ derecesi 1’dir.

N3
- iyonunun yapısı : şeklindedir ve bağ derecesi 2’dir.

O2NNO2 bileşiğinin yapısı  O

O

O

N
N O

-

-
+

+

şeklindedir. Azotlar arası bağ derecesi 1’dir. 

N2 molekülünde azotlar arasında üçlü bağ vardır. Üçlü bağ bir sigma ve iki pi bağından oluşur. İkili N=N ve birli N-N 
bağlarından daha güçlüdür.

Doğru Cevap A 
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38. Aşağıdaki bileşiklerin hangisinde hidrojen bağı toplam moleküller arası etkileşimin en büyük kısmını oluşturur?

A) CH4

B) C5H11OH

C) C6H13NH2

D) CH3OH

E) CO2

ÇÖZÜM

Flor, oksijen ve azot en elektronegatif atomlardır. Bu atomlara bağlı olan hidrojenin, komşu moleküldeki elektronegatif bir 
atom üzerindeki bağ yapmayan elektron çiftleri ile elektrostatik etkileşimi sonucunda hidrojen bağları oluşur. CH4 ve CO2 de 
F, O veya N a bağlı hidrojen atomu bulunmadığı için moleküller arasında hidrojen bağları oluşmaz. 

Hidrojen bağları en etkin moleküller arası etkileşimlerdir. Molekülün hidrokarbon kısmı  büyüdükçe  hidrokarbon kısmının 
toplam etkileşime katkı oranı azalır. Bu nedenle CH3OH molekülünde hidrojen bağının toplam moleküller arası etkileşimin 
en büyük kısmını oluşturur. 

          Doğru Cevap D 

39. Aşağıdakilerden hangisi en uçucudur?

A) CBr4

B) CCl4

C) CF4

D) CH4

E) C6H14

ÇÖZÜM

Verilen tüm moleküller apolar yapılıdır. Apolar moleküller ve atomik yapıdaki soygazların sıvı veya katı fazda olabilmeleri 
London Kuvvetleri ile açıklanır. Sürekli hareket halindeki elektronlar komşu atom ya da moleküldeki elektronlar ile birbirine 
yaklaştığında birbirlerini iterek yük ayrımına yol açar. Bunlar geçici dipollerdir. İndüklenmiş dipolün büyüklüğü elektronların 
polarlanabilme kabiliyetine bağlıdır. Polarlanabilme kabiliyeti yüksek olan moleküllerde elektron göçü kolaydır ve London 
kuvvetleri de büyüktür.

Molekül kütlesi arttıkça, moleküllerin hacimleri de artmakta, daha kolay polarlanabilmekte ve sonuç olarak erime ve kaynama 
noktaları da artmaktadır. CH4'ün molekül kütlesi diğerlerinden daha küçük olduğu için London kuvvetleri zayıftır ve en uçucu 
bileşiktir.    

          Doğru Cevap D
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40. Aşağıdaki tepkime için Kp = 0,0121’dir:  
 

Bir tepkime kabı 0,123 atm basınca sahip PCl5 ile doldurularak tepkime başlatılıyor. Tepkime dengeye ulaştığında 
kaptaki toplam basınç ne olur?

A) 0,0782

B) 0,184

C) 0,156

D) 0,0330

E) 0,123

ÇÖZÜM

Denge anındaki toplam basınç, tüm gazların kısmi basınçları toplanarak bulunur. 

PCl5 'in kısmi basıncı : 0,123-x = 0,123-0,033=0,090 atm   

PCl3 'in kısmi basıncı : 0,033 atm

Cl2 
'in kısmi basıncı : 0,033 atm

Toplam basınç = 0,090 atm + 0,033 atm + 0,033 atm = 0,156 atm'dir.

         Doğru Cevap C

41. Aşağıdaki tepkime için 230,0 °C’de Kc değeri 6,44x105 olarak veriliyor. Bu tepkime için Kp değeri nedir? 
 

A)  3,67 x 10-2

B)  1,56 x 104

C)  6,44 x 105

D)  2,66 x 106

E)  2,67 x 107

'
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ÇÖZÜM

Gaz fazında gerçekleşen tepkimelerde denge derişimleri yerine gazların kısmi basınçları kullanılırsa basınçlar cinsinden 
denge sabiti Kp bulunur. Gaz derişimleri, gazların kısmi basınçları ile orantılı olduğundan derişimler cinsinden denge sabiti Kc 
ile kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti Kp arasında aşağıdaki bağıntı bulunur.

tepkimesi için Δn=2-(1+2)=-1'dir.

ΔT= 230 + 273 = 503 K

Kp = Kc (RT)Δn

Kp = 6,44x105 (0,082 x 503)-1

Kp = 1,56 x 104

Doğru Cevap B

42. Belli bir metalden elektron çıkarabilmek için gerekli minimum enerji 254 kJ/mol’dür. Bu metalden elektron 
çıkarabilecek bir fotonun dalga boyu en fazla kaç nanometre olabilir?

A) 471

B) 233

C) 165

D) 725

E) 552

ÇÖZÜM

1 mol elektron çıkarabilmek için gerekli enerji 254 kJ'dür. 1 tane elektron koparmak için gereken enerji ise;

4.219x10-22 kJ = 4.219x10-19 J enerjiye sahip foton 1 elektron koparabilir. Fotonun enerjisinden bir elektron koparabilecek bir 
ışının en yüksek dalga boyu hesaplanır.

          

Doğru Cevap A

43. Aşağıda verilen tepkimelerden hangisinde gaz çıkışı olur?

A)  Au(s) + HNO3(aq) →

B)  NaHCO3(aq) + HBr(aq) →

C)  AlCl3(aq) + HNO3(aq) →

D)  K2HPO4(aq) + HI(aq) →

E)  NaOH(aq) + H2SO4(aq) →
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ÇÖZÜM

Karbonatlı bileşiklerin asitlerle tepkimesinden CO2 gazı çıkar.

NaHCO3(aq) + HBr(aq) → NaBr(aq) + H2O(s) + CO2(g)

Au(s) + HNO3(aq) →  reaksiyon vermez

AlCl3(aq) + 3 HNO3(aq) →  Al(NO3)3(aq) + 3 HCl(aq)

K2HPO4(aq) + 2 HI(aq) →  2 KI(aq) + H3PO4(aq)

2 NaOH(aq) + H2SO4(aq) →  Na2SO4(aq) + 2 H2O(s)

          

Doğru Cevap B

44. 0,01 mol ozon gazı üretmek için gereken ısı (kJ olarak) nedir? Aşağıda verilenleri kullanarak hesaplayınız.

3/2 O2 + 2B →  B2O3  ΔHo= -1264 kJ 

O3 + 2B → B2O3   ΔHo = -1406 kJ

A) 1,42

B) -141

C) 28,4

D) 42,6

E) -267

ÇÖZÜM

Verilen tepkimeler yardımı ile Hess Yasası kullanılarak ozon gazı üretmek için gereken ısı hesaplanabilir. Bunun için ikinci 
tepkime ters çevrilerek birinci tepkime ile toplanır.

3/2 O2 + 2B →  B2O3  ΔHo= -1264 kJ 

B2O3 →  O3 + 2B  ΔHo = +1406 kJ

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

3/2 O2 →  O3   ΔHo = +142 kJ

1 mol O3 üretmek için 142 kJ ısı gerekir. 0,01 mol  O3 üretmek için ise 1,42 kJ ısı gerekir. 

          

Doğru Cevap A
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45. Co3+ iyonunun doğru elektron dizilimi aşağıdakilerden hangisidir? (27Co)

A) [Ar]3d44s2

B) [Ar]3d6

C) [Ar]3d44s1

D) [Ar]3d54s1

E) [Ar]3d34s2

ÇÖZÜM

27Co elementinin nötr halinin elektron dizilişi şöyledir.

27Co: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 şeklindedir.

Kobalt atomundan elektron koparılırken ilk olarak en dış katmanda bulunan 4s orbitalinden daha sonra 3d orbitalinden 
koparılır. 27Co atomundan 3 elektron koparılırsa Co3+ iyonu elde edilir. Co3+ iyonunun elektron dizilişi;

şeklindedir. Ya da 27Co3+: [Ar]3d6 olarak gösterilebilir.

Doğru Cevap B

46. Tek atomlu iyonlar A3+ ve B3- izoelektroniktir. Yani iki iyonda da elektron sayısı birbirine eşittir. Eğer B’nin atom 
numarası 15 ise, A2+ iyonun elektron konfigürasyonu nasıl olur?

A)  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p1

B)  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p2

C)  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1

D)  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1

E)  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1

ÇÖZÜM

B'nin atom numarası 15 ise B3- iyonunun elektron sayısı 18'dir. B3- ile izoelektronik olan A3+'ün de elektron sayısı 18'dir.  
A'nın atom numarası ise 21'dir. A2+'nın elektron dizilişi şöyledir.

21A: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 ,

21A
2+: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 şeklindedir.      

Doğru Cevap C
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47. Kuru hava karışımı %80,0 N2 ve % 20,0 O2 olarak verilebilir. Kapalı bir kapta bulunan havadaki O2’nin mol 
kesrini tüm gazlar su buharı ile dengedeyken hesaplayınız. Kapalı kabın toplam iç basıncı 1,00 atm ve sıcaklık  
50 °C’dir . Suyun buhar basıncı 50 °C’de 92,5 torr'dur (veya mmHg).  
(Not: gazlarda yüzde karışımlar aynı zamanda mol kesrine karşı gelmektedir. )

A) 0,10

B) 20,0

C) 0,14

D) 0,18

E) 0,31

ÇÖZÜM

Kuru havanın basıncını bulmak için toplam iç basınçtan suyun buhar basıncı çıkarılır. 

50 °C de:

Ptoplam = 1,00 atm = 760 mmHg

Psu buharı = 92,5 mmHg

Pkuru hava = Ptoplam - Psu buharı 760 mmHg  

Pkuru hava = 760 mmHg - 92,5 mmHg

Pkuru hava = 667,5 mmHg’dır.

O2 gazının kısmi basıncı kuru havadaki mol yüzdesi ile orantılıdır.

Gaz fazındaki bir bileşenin mol kesri, kısmi basıncının toplam gaz basıncına oranına eşittir. 

Doğru Cevap D

48. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tepkime iki basamaklıdır.

B) Aktiflenmiş iki geçiş noktası vardır.

C) C ara maddesidir.

D) İlk basamak hızlı basamaktır.

E) A → E’ye tepkime endotermiktir.

Po
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C

B
D

E
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ÇÖZÜM

Bir tepkimenin hızını eşik enerjisi belirler. İki basamaktan oluşan tepkimede birinci basamağın eşik enerjisi daha büyüktür. 
Bu nedenle birinci basamak daha yavaş gerçekleşir. 

A → E'ye geçişte enerjide artış vardır, entalpi değişimi pozitiftir, bu nedenle tepkime endotermiktir.

Doğru Cevap D

49. Çatalhöyük kazılarında bulunan buğday tanelerinin yaş tayini radyokarbon ile yapılmıştır. Buğday tanelerinde 
C-14 aktivitesi 5,29 dps olarak bulunmuştur. Eğer yaşayan canlılara güncel C-14 aktivitesi 15,2 dps ise Çatalhöyük 
buğdaylarının yaşı nedir? ( C-14'ün yarı ömrü 5715 yıldır)

A) 4500

B) 5700

C) 8800

D) 2500

E) 10800

ÇÖZÜM

Radyoaktif bozunmaların kinetiği, 1o 'den hız yasasına uyar. Aktivite ile süre arasındaki bağıntı,

1n(aktivite)t = -k.t + 1n(aktivite)0  şeklindedir. 

Hız sabiti k ile yarı ömür arasındaki bağıntı ise şöyledir.

1n(2) = 0.693

İlk olarak verilen yarı ömür kullanılarak k hız sabiti bulunur.

      
Aktiviteler ve k kullanılarak buğdayların yaşı (geçen süre) hesaplanır.

1n(aktivite)t = -k.t + 1n(aktivite)0

1n (5,29) = - 1,2x10-4 yıl-1 . t + 1n (15,2)

1,66 = - 1,2x10-4 yıl-1. t + 2,72

t = 8800 yıl 

Doğru Cevap C
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50. Aşağıda verilen bazik ortamda gerçekleşen redoks tepkimesini denkleştiriniz. Ortamda bulunan OH- iyonu 
denkleşmiş redoks tepkimesinin hangi tarafındadır ve kaç tanedir?

MnO4
- (suda) + Br- (suda) →  MnO2(k) + BrO3

- (suda)

A) Girenler tarafında 6 tane OH-

B) Ürün tarafında 4 tane OH-

C) Ürün tarafında 2 tane OH-

D) Girenler tarafında 3 tane OH-

E) Girenler tarafında 5 tane OH-

ÇÖZÜM

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

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

Yük denkliğini sağlamak için sağ tarafa 2 tane OH- eklenir. Son olarak hidrojen ve oksijen sayısını eşitlemek üzere sol tarafa 
1 tane H2O eklenir. Tepkimenin dekleştirilmiş hali,

şeklindedir. Denkleşmiş tepkimede ürünler tarafta 2 tane OH- bulunur.

Doğru Cevap C


