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1. Aşağıdaki moleküllerden hangisinde sp2 hibritleşmesine sahip herhangi bir atom yoktur?

A)  O3

B)  N2H4

C)  H3BO3

D)  CH3COOH

E)  CO3
2-

ÇÖZÜM

Bir moleküldeki merkez atomun hibritleşme türü bulunurken şöyle bir yöntem izlenebilir. Merkez atomun yaptığı sigma 
(σ) bağ sayısı ve ortaklaşmamış elektron çifti (varsa) toplanır. Toplam sayıya karşılık gelen hibritleşme türü yazılır. Tabii 
öncelikli olarak molekülün Lewis formülü yazılmalıdır.
 
A) O3 molekülünün Lewis formülü aşağıdaki gibidir.

Merkezdeki O elementi 2 tane sigma bağı yapmıştır. Ortaklaşmamış elektron çifti sayısı 1’dir. 2 tane σ bağı + 1 çift 
ortaklaşmamış elektron = 3
sp2 hibritleşmesinde s ve p orbitallerinin üstleri toplamı üçtür (3).
Bu nedenle O3 molekülündeki merkez atomun hibritleşmesi sp2’dir.

B) N2H4 molekülünün Lewis yapısı aşağıdaki gibidir.

Merkezdeki azot (N) elementi 3 tane sigma bağı yapmıştır 1 tane de ortaklaşmamış elektron çifti vardır. Dolayısıyla 
hibritleşmesi sp3’tür.

C)  
Merkezdeki bor (B) elementi üç tane sigma bağı yapmıştır. Hibritleşmesi sp2’dir.

D) 

E) 

Doğru Cevap B 
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2. Aşağıda verilen şekli inceleyiniz (Musluk kapalıdır). Musluk açıldığında, her iki gaz karışmakta, NO2 gazı 
oluşmakta ve oluşan NO2’nin bir kısmı N2O4’e dimerleşmektedir. Sistem dengeye ulaştığında ve sıcaklık 
başlangıçtaki haline geldiğinde, toplam basınç 0,568 atm olmaktadır. Buna göre, NO2’nin N2O4’e dimerleşme 
tepkimesinin Kp’si aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0,283

B) 0,095

C) 0,371

D) 0,111

E) 0,255

ÇÖZÜM

Musluk açılmadan önce gazların basınçları;

Musluk açılmadan ve gazlar tepkimeye girmeden önce (sıcaklık sabit) gazların kısmi basınçları şöyle bulunur.

Oluşan NO2 gazı bir denge tepkimesine göre dimerleşerek N2O4 gazına dönüşmektedir.

 
Sistem dengeye ulaştığında toplam basınç 0,568 atm’dir. Toplam basınçla ilgili işlem yaparken tepkimeye girmeden kalan 
NO gazını da dikkate almak gerekir.

Doğru Cevap A

0.8 atm
NO

3L
1L

0.8 atm
O2

2 NO2  N2O4  Kp=?
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3. Aşağıdaki ifadelerin hangisi atomların yarı çaplarındaki artışı doğru olarak göstermektedir?

A) Mg < Al < P < Si < S

B) Al < Mg < Si < P < S

C) Mg < Al < Si < P < S

D) S < P < Si < Al < Mg

E) S < Si < P < Al < Mg

ÇÖZÜM

12Mg = 1s2 2s2 2p6 3s2 (3P, 2A grubu)

13Al = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 (3P, 3A grubu)

14Si = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 (3P, 4A grubu)

15P = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 (3P, 5A grubu)

16S = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 (3P, 6A grubu)

1A 2A 3A 4A 5A 6A
1P
2P
3P Mg Al Si P S

Periyodik çizelgede aynı yatay sırada soldan sağa doğru gidildikçe etkin çekirdek yükü artar. Bu nedenle atom yarıçapı azalır. 
Atom yarıçaplarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı

S < P < Si < Al < Mg

şeklinde sıralanır.

Doğru Cevap D

4. Sadece C, H ve O içeren bir organik molekülün 1,74 gramı oksijenle yakıldığı zaman 3,96 g CO2 ve 1,62 g H2O elde 
edilmektedir. Molekülün molar ağırlığı 116,0 g olduğuna göre kimyasal formülü nedir?

A) C6H12O2

B) C7H16O

C) C5H8O3

D) C4H4O4

E) C8H14O
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ÇÖZÜM

Karbondioksit ve suyun mol sayıları bulunarak organik bileşiğin içerdiği karbon ve hidrojen elementlerinin mol sayılarına 
geçilebilir. Karbonun mol sayısı, CO2’nin mol sayısına eşittir. Hidrojenin mol sayısı, suyun mol sayısının iki katına eşittir.

CO2’nin mol sayısı

H2O’nun mol sayısı

Bileşikteki oksijenin miktarını bulmak için önce C ve H elementlerinin miktarları bulunur. Bileşiğin toplam kütlesinden 
çıkarılır. Aradaki fark oksijen elementinin kütlesine eşittir.

Karbon kütlesi

Hidrojen kütlesi

Karbon ve hidrojenin kütleleri toplamı = 1,08 + 0,18 = 1,26 g

Bileşiğin toplam kütlesi = 1,74 gram

Bileşikteki oksijenin kütlesi = 1,74 - 1,26 = 0,48 g oksijen

Oksijenin mol sayısı  

C0,09 H0,18 O0,03

Bileşiğin basit formülü: C3H6O

n. (C3H6O) = 116

n. 58 = 116 n = 2

Bileşiğin molekül formülü

C6H12O2’dir.

Doğru Cevap A
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5. MnxOy ağırlık olarak %50 oksijen içermektedir. Mn’ın yükü bu maddede nedir?

A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

E) 7

ÇÖZÜM

Elementlerin atom kütleleri

Mn = 54,9 gram/mol O = 16 g/mol

Bileşiğin formülü MnxOy

Bileşiğin kütlece %50’si oksijen olduğuna göre;

Bileşiğin formülü: Mn2O7’dir.

Mn elementinin değerliği; (Mn2
7+ O7

2- )0 7+'dır.

Doğru Cevap E

6. Aşağıdakilerden hangisinin katalitik hidrojenlenmesi (H2, Pd) ile izobutan bileşiği oluşur? 

A)  Propen

B)  2-Metilpropen 

C)  1-Buten

D)  cis-2-Buten 

E)  trans-2-Buten 



ULUSAL KİMYA OLİMPİYATLARI SORU VE ÇÖZÜMLERİ

6

ÇÖZÜM

Katalitik İndirgeme, cis

Daha öğretici olması için başka bir örnek verelim. “İzoheptan hangi alkenlerin katalitik hidrojenlenmesi (H2, Pd) ile elde 
edilebilir?” şeklinde bir soru olsaydı, aşağıda gösterildiği gibi E ve Z izomerlerini de göz önüne aldığımızda, yedi farklı alken 
yapısı mümkün olurdu.

Doğru Cevap B

7. Bir deneyde 4,847 g K2CO3 ile 5,019 g AgCl 100,0 mL su içinde karıştırılmaktadır. Deney sonunda kaç gram 
Ag2CO3 çökeceğini hesaplayınız?

A 2,4

B) 9,7

C) 6,3

D) 4,8

E) 14,5
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ÇÖZÜM

K2CO3’ün mol sayısı  (K2CO3 = 138 g/mol)

   
AgCl’nin mol sayısı  (AgCl = 143,5 g/mol)

  
0,035 mol AgCl ile tepkimeye girmesi gereken K2CO3’ın mol sayısı 0,0175 mol’dür. Ancak K2CO3’den molce fazla  
(0,035 mol) alınmıştır. Bu nedenle AgCl sınırlayıcı bileşendir.
Oluşan Ag2CO3’ın mol sayısı 0,0175 mol'dür.
Ag2CO3’ün kütlesi (Ag2CO3 = 276 g/mol)

Doğru Cevap D

8. A ve B içeren çözelti ile denge halindeki buharın basıncı 45 °C’da 260,0 torr’dur. A’nın mol kesri çözeltide 0,40 ve 
buharda 0,30 olduğuna göre saf B’nin 45 °C’daki buhar basıncı kaç torr’dur?

A) 182

B) 303

C) 390

D  214

E) 127

ÇÖZÜM

Raoult yasasına göre ideal bir çözeltinin toplam buhar basıncı, çözeltiyi oluşturan bileşenlerin çözeltideki buhar basınçlarının 
toplamına denir.

Doğru Cevap B
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9. Bir ilaç etken maddesi olan HB, farmasötik kimya alanında çalışan bir bilim adamı tarafından sentezlenir. HB su 
içerisinde çözündüğü zaman zayıf asit özelliği göstermektedir. Eğer 0,045 M HB çözeltisinin pH değeri 4,42 ise, bu 
molekülün Ka değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A  1,0 x 10-12

B) 1,2 x 10-38

C) 3,2 x 10-8

D) 7,8 x 10-3

E) 1,2 x 10-23

ÇÖZÜM

Doğru Cevap C

10. Temel haldeki gümüş, Ag, atomunun elektron diziliminde ℓ = 2 quantum değerine sahip kaç tane elektronu vardır?

A) 20

B) 18

C) 19

D) 46

E) 10
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ÇÖZÜM

d orbitallerinin açısal momentum kuantum sayısı (ℓ) 2’dir. Soruda Ag elektronunun d orbitallerinde bulunan toplam elektron 
sayısı soruluyor.

47Ag = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 4d10

Gümüş elementinin elektron dizilişi dikkatle incelenirse d orbitallerinde toplam 20 elektron olduğu görülür.

Doğru Cevap A

11. NO3
- iyonu için Lewis yapısı çizildiğinde, birbirleriyle eş değer olan kaç rezonans yapısı elde edilir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

ÇÖZÜM

No3
-  iyonunun Lewis yapısı aşağıdaki gibi bulunur. N = 5A, 0 = 6A grubu elementidir.

N elementinin değerlik elektron sayısı = 5

O elementinin değerlik elektron sayısı = 6

Toplam değerlik elektron sayısı (DES) = 5 + 3 x 6 = 23 e-

No3
- iyonu -1 yüklü olduğu için = 23 + 1 = 24 e-

Oktetlerini tamamladıklarında sahip oldukları elektron sayısı

 
No3

-  iyonunun birbiriyle eşdeğer üç (3) tane rezonans sınır formülü vardır.

Doğru Cevap C
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12. BH3 molekülü için aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

i. B atomu sp2 hibritleşmesi yapmıştır.

ii. Molekülün geometrik şekli düzlem üçgendir.

iii. Bağlar polar olduğu halde molekül apolardır.

A) Yalnız i

B) Yalnız iii

C) i ve ii

D) ii ve iii

E) hepsi

ÇÖZÜM

BH3 molekülünün açık yapısı aşağıdaki gibidir.

Molekül geometrisi = Düzlem üçgen

Hibritleşme türü = sp2

Molekül = Apolar

Bağ açısı = 120° ‘dir.

BH3 molekülünde bağlar polar kovalent olmasına rağmen molekül apolardır. Bağ açısı 120° olduğu için, molekülde dipol 
momentlerin (µ) toplamı sıfırdır.

Doğru Cevap E

13. Aşağıda verilen bağ enerjilerini kullanarak, yine aşağıda verilen tepkimenin ∆H değerini kJ/mol cinsinden 
bulunuz.

CO(g) + 2H2(g) → H3COH(g)

Bağ:    C-O C=O C≡O C-H H-H O-H

Bağ enerjisi (kJ/mol): 358 799 1072 413 436 463

A) +276

B) -276

C) +735

D) -735

E) -116
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ÇÖZÜM

Doğru Cevap E

14. 3,00 g K2CrO4 gravimetrik olarak Ag2CrO4’a dönüştürülmüştür. Elde edilen Ag2CrO4, 4,21 g olduğuna göre verim 
%’de kaçtır?

A) 61,3

B) 12,5

C) 82,1

D) 41,7

E) 95,5

ÇÖZÜM

Gravimetrik analiz, maddenin kütle veya kütle farklarının ölçülmesine ve bu bilgileri kullanarak bilinmeyen madde miktarının 
hesaplanmasına denir.

               

Doğru Cevap C
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15. Moleküler orbital teorisine göre aşağıdakilerden hangisinin bağ derecesi en yüksektir?

A) NO-

B) CN-

C) OF

D) C2
-

E) N2
-

ÇÖZÜM

Molekül orbital teorisine göre bağ derecesinin bulunması için önce moleküllerin molekül orbital diyagramları çizilmelidir. 
Molekül orbital diyagramı çizilirken iki yöntem uygulanır. Moleküldeki toplam elektron sayısı ya da toplam değerlik elektron 
sayısına göre bulunabilir. Kolaylık olması için soruda moleküllerin molekül orbital diyagramları değerlik elektron sayılarına 
göre yapılacaktır. Li2, Be2, B2, C2 ve N2 molekülleri ile O2, F2 ve Ne2 moleküllerine ait molekül orbital diyagramları birbirinden 
farklıdır. Li’dan N’a kadar olan elementlerde 2 s ve 2p atom orbitallerinin enerjileri birbirine yakındır. Bu nedenle s-p 
orbitalleri arasında etkileşim meydana gelir. Bu etkileşim 2s ve 2p orbitallerinden oluşan σ2px ve σ*2px molekül orbitallerinin 
beklenenden daha düşük enerjili (daha kararlı) olmasına neden olur. O, F ve Ne atomlarında ise 2s ve 2p orbitalleri arasındaki 
enerji farkı oldukça fazladır. Bu nedenle orbital 2s ve 2p orbitalleri molekül orbital oluştururken herhangi bir etkileşime 
girmez.

Molekül Orbital diyagramlarında yer alan molekül orbitallerinin enerjileri şu şekilde sıralanabilir. Atom numarası 3-7 
arasındaki elementlerin oluşturduğu moleküllerde:

Molekül orbital diyagramlarında yer alan molekül orbitallerinin enerjileri şu şekilde sıralanabilir.

Atom numarası 3-7 arasındaki elementlerin oluşturduğu moleküllerde:

(σ1s) < (σ*1s) < (σ2s) < (σ*2s) < (π2py = π2pz) < (σ2px) < (π*2py = π*2pz) < (σ*2px)

Atom numarası 8-10 arasındaki elementlerin oluşturduğu moleküllerde

(σ1s) < (σ*1s) < (σ2s) < (σ*2s) < (σ2px) < (π2py = π2pz) < (π*2py = π*2pz) < (σ*2pz)
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Aşağıda ikinci periyotta bulunan elementlerin homonükleer iki atomlu bileşiklerinin MO enerji dizilimi ve bazı fiziksel 
değerleri verilmiştir.

Bağ derecesi 1 2 3 2 1 0

Bağ entalpisi (kj/mol) 209 620 941 495 155 -

Bağ uzunluğu (A) 1,59 1,31 1,10 1,21 1,43 -

Manyetizma P D D P D -

Uyarı: Molekül orbital diyagramlarının çizilmesindeki zorluk nedeniyle kullanılan daha kolay bir gösterim şekli vardır O2 
molekülü için;

(σ1s)
2 (σ*1s)

2 (σ2s)
2 (σ*2s)

2 (σpx)
2 (π2py)

2 (π2pz)
2 (π*2py)

1 (π*2pz)
1

şeklinde gösterilebilir.
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Not: σ ve π sembolü olan molekül orbitallerdeki elektronlar bağlayıcı elektronlar, σ* ve π* sembolü olan molekül orbitallerdeki 
elektronlar karşıt bağlayıcı elektronlardır.

Bağ derecesi en büyük olan tanecik CN- iyonudur. (3,5).

Doğru Cevap B
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16. HCl, HCOOH ve MgCl2 bileşiklerinin seyreltik çözeltilerine sitokiyometrik miktarda NaOH ilave edildiğinde 
iyonik şiddet nasıl değişir? (Not 1: NaOH ilavesiyle meydana gelen hacim değişiklikleri ihmal edilecektir; Not 2: 
Mg(OH)2 için Kçç: 5,61×10-12)

          HCl HCOOH MgCl2

A) Artar Değişmez Azalır

B) Değişmez Artar Azalır

C)  Artar Artar Değişmez

D)  Değişmez  Azalır  Artar

E)  Azalır  Artar  Azalır

ÇÖZÜM

İyonik şiddet (iyonik güç) (µ) = Çözeltideki iyonların toplam derişimine ve bu iyonların her birinin yüküne bağlı bir çözelti 
özelliğidir. İyonik şiddet;

formülüyle hesaplanabilir.
MA = A iyonunun molar derişimi
ZA = A iyonunun yükünü tanımlar
0,1 M MgCl2 çözeltisinin iyonik şiddeti şöyle bulunur.

HCI kuvvetli bir asittir suda çok iyi çözünür ve tamamen iyonlaşır. HCl derişimi 1 M olsun.

Toplam iyon derişimi 2M’dir. HCl çözeltisi üzerine NaOH çözeltisi eklendiğinde nötürleşme olur ve NaCl oluşur. NaCl’de 
suda iyi çözünen ve tamamen iyonlaşan bir tarzdır.

Toplam iyon derişimi 2M olur. Toplam iyon derişimi değişmediği için iyonik şiddette değişmez. HCOOH zayıf bir asittir, 
sudaki iyonlaşma yüzdesi düşüktür. HCOOH çözeltisi üzerine NaOH çözeltisi eklendiğinde nötrleşme olur.

Oluşan HCOONa tuzu suda tamamen iyonlarına ayrışır, kuvvetli bir elektrolittir. Bu nedenle iyonik şiddet artar.  MgCl2 tuzu 
suda iyi çözünen ve tamamen iyonlarına ayrışan bir tuzdur.  MgCl2 derişimi 1 M olsun.

Toplam iyon derişimi 3M’dir. Çözeltiye NaOH eklendiğinde aşağıdaki tepkime gerçekleşir.

Bir çökelme tepkimesi olur. Oluşan Mg(OH)2'nin saf sudaki çözünürlüğü azdır.
Bu nedenle iyonik şiddet zamanla azalır.

Doğru Cevap B
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17. 0,12 M asetik asit ve 0,024 M sodyum asetat içeren çözeltinin pH değeri kaçtır?  
(Asetik Asit için Ka= 1,75x10-5)

A) 3,46

B) 5,25

C) 4,76

D) 4,06

E) 5,56

ÇÖZÜM

Tampon çözelti sorusudur, Handerson - Hasselbalch eşitliği ile çözülebilir.

Doğru Cevap D

18. 50 mL 28,1 mM Na3PO4 ve 34,2 mM NaOH içeren çözeltisini fenolftalein dönüm noktasına kadar titre etmek 
için 40,0 mM HCl çözeltisinden kaç mL gereklidir? (H3PO4 için Ka1 = 7,1x10-3, Ka2 = 6,3x10-8, Ka3 = 4,2x10-13, 
Fenolftalein için pH geçiş aralığı: 8,3-10,0).

A) 113

B) 77,9

C) 148

D) 42,3

E) 35,1
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ÇÖZÜM

mM = mili Molar

Na3PO4 suda çözündüğünde  Na+  ve PO4
3- iyonlarına ayrışır. Oluşan Po4

3-  iyonları HCl’den gelen H+ (H3O
+) iyonlarıyla 

birleşerek  HPO4
2-  iyonlarını oluşturur. Aynı zamanda HCl çözeltisi ortamdaki NaOH çözeltisiyle de tepkime verir. Bu 

durumda tepkimeye giren HCI’nın mol sayısı  PO4
3- ve OH- iyonlarının mol sayılarının toplamına eşittir. 

Soruda bizden fenolftalein dönüm noktasına kadar hesaplama yapmamız istenmiş. Dönüm noktası aralığı 8,3-10 pH aralığı 
olarak verilmiş. Kuvvetli bazik bir çözeltiyi pH’ı bu aralığa gelene kadar asitle titre etmeliyiz. Öncelikle kuvvetli bir baz olan 
NaOH, HCl ile nötrleşecektir. Ardından PO4

3- iyonları öncelikle HPO4
2- iyonuna dönüşecektir. Ortamda sadece HPO4

2- gibi 
amfiprotik tuzlar olduğunda çözeltinin pH’ı yaklaşık olarak aşağıdaki gibi hesaplanabilir.

Göründüğü üzere ortamda yalnızca HPO4
- iyonları bulunduğunda fenolftaleinin rengi pembeden renksiz hale geçecektir ve 

titrasyon sonlandırılacaktır. Bundan sonra asit ilave edilmez.

Molarite hesabı yapılırken M cinsinden verilen derişim üzerinde yapılırken, madde miktarı mol ise hacim birimi L olmalıdır. 
Ya da madde miktarı milimol iken hacim birimi mL olmalıdır. Bu nedenle hesaplama yaparken derişimleri molariteye 
çevirerek işlem yapmalıyız.

Na3 PO4’ün mol sayısı:

NaOH’ın mol sayısı:

HCl’nin hacmi

Doğru Cevap B
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19. PbCl2’nin molar çözünürlüğü aşağıdaki çözeltilerden hangisinde en azdır?

A) H2O

B) 0,01 M NaCl

C) 0,01 M Pb(NO3)2

D) 0,01 M MgCl2

E) 0,01 M KCl

ÇÖZÜM

Ortak iyon çözünürlüğü azaltır. Hangi çözeltide ortak iyon derişimi daha fazla ise orada çözünürlük o kadar azdır.

Yukarıdaki çözümde Pb ve Cl ortak iyonları arasındaki fark gösterilmemiş. Yanlış yapılan bir genelleme söz konusu. Fakat 
bütün ortak iyonlar Cl- olsaydı yukarıdaki genelleme yapılabilirdi.

Diğer tüm şıklarda ortak iyonlar olduğu için A şıkkında saf suda çözünen tuzun çözünürlüğü en fazla olacaktır. Diğer şıklarda 
Kçç sabitindeki üstsel farklılıklardan dolayı hesaplama yapılması gereklidir.

 
B)

0,01 ifadesinin yanında 2x ifadesi ihmal edilebilir.

C)

 
0,01 ifadesinin yanında x ifadesi ihmal edilebilir.
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D)

0,02 ifadesinin yanında 2x ifadesi ihmal edilebilir.

E)

0,01 ifadesinin yanında 2x ifadesi ihmal edilebilir.

Bütün şıkları kıyasladığımızda x değerleri, çözünürlük değerleri için aşağıdaki sıralama gözükmektedir.

(NOT: Kçç değerleri 0 ile 1 arasındaki sayılar olduğundan karekökü alındığında bu değer orijinal değerden daha büyük 
olmaktadır. Örnek;

Doğru Cevap D

20. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin ozonlanması ile sadece aseton bileşiği oluşur? 

A)  Propen

B)  1-Buten

C)  2-Buten

D)  Siklobuten

E)  2,3-Dimetil-2-buten  
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ÇÖZÜM

Alkenlerin ozonolizi sonucu karbon-karbon çift bağı parçalanır ve alkenin yapısına göre aldehit yada ketonlar oluşur. Eğer 
tepkime ortamında  Zn, Me2S (dimetilsülfür) gibi indirgeyici yoksa (ki bu tür reaktifler eşliğinde yapılan ozonolize redüktif 
ozonoliz adı verilir), her bir çift bağın ozonolizi için tepkime ortamında 1 mol hidrojen peroksit açığa çıkacağı için, hidrojen 
peroksit kendi mol sayısı kadar aldehiti asite yükseltgeyecektir. Asiklik (halkalı olmayan) alkenlerin redüktif ozonolizinden 
tek ürün oluşması için alkenin simetrik yapıda olması ve aynı zamanda asit oluşmaması için de ya alken çift bağlarının 
hidrojen taşımaması yada tepkimenin redüktif ozonoliz şartlarında tepkimenin yapılması gerekir. Bunu bir örnekle açıklamaya 
çalışalım. Çift bağda hidrojen atomu içeren 2-bütenin  (C seçeneği) üç ayrı şartlarda ozonoliz tepkimesinden farklı ürünler 
yada ürün karışımları oluşur. Eğer tepkime redüktif ozonoliz şartlarında, yani bir indirgeyici reaktif eşliğinde yapılırsa, bu 
indirgeyici reaktif ozonoliz sırasında oluşan hidrojen peroksiti su molekülüne indirgeyerek, hidrojen peroksitin aldehitin bir 
kısmını asite yükseltgemesini engelleyecek ve bu tepkimeden sadece aldehit oluşacaktır. Eğer tepkime ortamında indirgeyici 
reaktif kullanılmaz ise, tepkime sonunda 2 mol aldehite karşılık bunun yarısı kadar hidrojen peroksit (1 mol)  oluşacağı için 
aeldehitin bir molu asite yükseltgenecek ve tepkimede 1 mol aldehit ve 1 mol asit oluşacaktır. Eğer tepkime oksidatif ozonoliz 
şartlarında yapılırsa, yani tepkime ortamına ilave H2O2 ilave edilirse bu şartlarda sadece asit ürünü gözlenecektir. 

Soruya tekrar dönersek, simetrik yapıdaki 2,3-dimetil-2-büten molekülünde çift bağlarda hidrojen atomu olmadığı için bütün 
ozonoliz şartlarında tek bir ürünü yani asetonu oluşturacaktır.

Doğru Cevap  E 

21. Bir kap içinde bulunan O2 ve N2 gazlarının toplam basıncı 25,0 °C’de 1,00 atm olarak ölçülmüştür. Bu karışımın 
içine N2’un mol sayısını iki katına artıracak kadar N2 ilave edildiği zaman basınç 1,60 atm’e yükselmiştir. Son 
karışımda O2’nin mol kesrini hesaplayınız.

A) 0,25

B) 0,10

C) 0,40

D) 0,15

E) 0,30
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ÇÖZÜM

Gazların kısmi basıncı mol sayısıyla doğru orantılıdır.
O2 gazının mol sayısı = x
N2 gazının mol sayısı = y olsun
N2 gazının mol sayısı iki katına çıkarılırsa, 2y olur.
Gazların basıncıyla mol sayısı arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir.

O2 gazının mol sayısı 0,4 mol,
N2 gazının mol sayısı 0,6 mol kabul edilsin

Eklenen N2’de 0,6 mol’dür. (0,6 atm basınç yapar)

Doğru Cevap A

22. 180,0 mL H2O(s) içinde 0,50 mol NaCl ve 0,20 mol CaCl2 çözünmüştür. Çözelti ile dengedeki buhar basıncı 20,43 
torr olduğuna göre bu sıcaklıktaki saf suyun buhar basıncını torr cinsinden hesaplayınız. (Suyun yoğunluğunun 
1,0 g/ml olduğunu ve çözeltinin ideal olarak davrandığını varsayınız).

A) 22,8

B) 23,7

C) 23,3

D) 21,9

E) 22,3
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ÇÖZÜM

Suyun kütlesi bulunur.

Suyun mol sayısı;

NOT: Saf suyun içerisinde uçucu olmayan katı bir madde çözündüğünde suyun buhar basıncı düşer.

Doğru Cevap B

23. 0,200 mol C6H6(s) bomba kalorimetresinde O2(g) ile 25,0 °C’de yakıldığı zaman 655 kJ ısı açığa çıkmaktadır.  
∆H°ol(CO2,g) ve ∆H°ol (H2O, s) için sırası ile -393,5 kJ/mol ve -285,8 kJ/mol olduğuna göre ΔH°ol(C6H6(s))’yı kJ/
mol cinsinden hesaplayınız.

A) -56,6

B) 763,1

C) 126,3

D) 60,4

E) 95,1
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ÇÖZÜM

NOT: O2 elementel halde olduğu için oluşum entalpisi sıfırdır. Elementlerin oluşum entalpileri sıfırdır.

Soruyu çözerken dikkat edilmesi gereken bir husus ise bomba kalorimetresinin sabit hacimli bir kalorimetre olmasıdır. Sabit 
hacimli bir ortamda bir bileşik yakıldığında, ortaya çıkan ısı o tepkimenin iç enerji değişimi değeri olacaktır. Yani bu tepkime 
için

yazılabilir. İşaret eksi olarak yazılmıştır. Çünkü tepkimeden yanma sonucunda ısı açığa çıkmaktadır. İç enerji değişiminden, 
entalpi değişimini bulmak için termodinamiğin birinci yasasından faydalanılabilir.

Şimdi ise oluşum entalpilerini kullanarak benzenin oluşum entalpisi hesaplanabilir.

Doğru Cevap D

24. Bir kaya parçasının 0,219 g kurşun (206Pb) ve 0,500 g uranyum 238 izotopu, (238U) içerdiği saptanmıştır. Kayanın 
ilk oluşumunda hiç 206Pb içermediğini varsayarak kayanın kaç sene önce oluştuğunu hesaplayınız. 238U’in yarı 
ömrü 4,5x109 yıldır. (238U atom ağırlığı = 238 g/mol ve 206Pb atom ağırlığı = 206 g/mol)

A) 8,6x108

B) 2,7x109

C) 9,8x108

D) 4,4x109

E) 6,2x109
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ÇÖZÜM

Uranyum (U) bir dizi çekirdek tepkimesi sonucunda kurşun (Pb) elementine dönüşür.

Kurşun elementi, uranyum elementinin radyoaktif bozunması sonucunda oluşmuştur.

Kurşunun mol sayısı; 

Kalan uranyumun mol sayısı;

Radyoaktif parçalama tepkimelerinin hızı birinci derecedendir.

 
Ulusal Kimya Olimpiyatlar Soru ve Çözümleri 

 
 

TÜBİTAK-BİDEB 
 
 

24. Bir kaya parçasının 0,219 g kurşun (206Pb) ve 0,500 g uranyum 238 izotopu, (238U) 
içerdiği saptanmıştır. Kayanın ilk oluşumunda hiç 206Pb içermediğini varsayarak 
kayanın kaç sene önce oluştuğunu hesaplayınız. 238U’in yarı ömrü 4,5x109 yıldır. (238U 
atom ağırlığı = 238 g/mol ve 206Pb atom ağırlığı = 206 g/mol) 

 
A) 8,6x108 
 
B) 2,7x109 
 
C) 9,8x108 
 
D) 4,4x109 
 
E) 6,2x109 
 
 
ÇÖZÜM 
 
Uranyum (U) bir dizi çekirdek tepkimesi sonucunda Kurşun (Pb) elementine dönüşür. 
 

������������  ��,���
����� �������  

 
Kurşun elementi, Uranyum elementinin radyoaktif bozunması sonucunda oluşmuştur. 
Kurşunun mol sayısı;  
 

� = �
�� = 0,219

206 = 1,06�10����� �� 
 
Kalan uranyumun mol sayısı; 
 

� = �
�� = 0,500

238 = 2,10�10����� 
 
��������� ������ ��� ������ =  1,06�10��  �  2,10�10��  =  3,16�10�� ��� 

 
Radyoaktif parçalama tepkimelerinin hızı birinci derecedendir. 
 
1. derecen tepkimeler için hız sabiti (�) = �,���

�� � (���� ����)�  

 

� = 0,693
�,5�10� = 1,5��10��� ����� 

 
İntegrali alınmış hız denklemi; 
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��  

 

İntegrali alınmış hız denklemi;

 
Ulusal Kimya Olimpiyatlar Soru ve Çözümleri 

 
 

TÜBİTAK-BİDEB 
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1,�4�10���� � = �� 3,16�10��

2,10�10�� 

 
� =  2,7 �� 10� ��� 

 
Doğru Yanıt B 

 
25. Aşağıdaki tepkimenin denge sabiti 298 K’de Kp=0,476 dır. 

 
��(�) � ��(�)  �  2��(�) 

 
Boş bir kabın içine 298 K’de HI(g) konulmuştur. Denge durumunda H2 gazının mol 
kesrini hesaplayınız. 
 
A) 0,20 
 
B) 0,40 
 
C) 0,37 
 
D) 0,25 
 
E) 0,30 
 
 
ÇÖZÜM 
 
  ��(�) �  ��(�) � 2��(�) 
����������       �             �                �   
��������          � �         � �           � 2�   
������                 �              �              � �  2�  
 

�� =  ����
��� ����

, √0,476  =  �(����)�
��  

0,69 = � � 2�
� �  0,69 � = � � 2� 

� = 2,69� 
 
����� ��������� ������ ��� ������ = � � � � � � 2 � 
            = � � � � 2,69� � 2 � 
            = 2,69 � 

�� ������� ��� ����� (��2) ���
�������

= �
2,69� = 1

2,69 = 0,37 

 
Doğru Yanıt C 

 

Doğru Cevap B

25. Aşağıdaki tepkimenin denge sabiti 298 K’de Kp=0,476'dır.

H2 (g)+I2 (g) ⇌ 2HI(g)

Boş bir kabın içine 298 K’de HI(g) konulmuştur. Denge durumunda H2 gazının mol kesrini hesaplayınız.

A) 0,20

B) 0,40

C) 0,37

D) 0,25

E) 0,30

1. dereceden
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ÇÖZÜM

Doğru Cevap C

26. Hidrojen atomunun emisyon spekturumu incelendiği zaman n=4 seviyesinden n=2 seviyesine geçişe karşılık gelen 
fotonun dalga boyunun 486,6 nm olduğu saptanmıştır. Hidrojen atomunun iyonlaşma enerjisini kJ/mol cinsinden 
hesaplayınız.

A) 2420,1

B) 1312,4

C) 375,7

D) 986,2

E) 603,0
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ÇÖZÜM

nilk = Elektronun bulunduğu ilk enerji düzeyi

nson = Elektronun bulunduğu son enerji düzeyi

Z = Atom numarası

RH = Rydberg sabiti

İki formül birleştirilirse Rydberg sabiti bulunabilir.

Hidrojen elementinin 1s orbitalinde bulunan elektronun iyonlaşması demek, sonsuza gitmesi demektir.

Yukarıdaki enerji 1 tane elektronun iyonlaşması için gerekli olan enerjidir. 1 mol elektronun iyonlaşması için gerekli olan 
enerji yukarıdaki değerin Avogadro sayısıyla çarpımı sonucunda bulunur.

İyonlaşma enerjisinin birimi kj/mol türünden istendiği için

Doğru Cevap B
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27. Aşağıda verilen denkleşmemiş indirgenme – yükseltgenme tepkimesi bazik ortamda gerçekleşmektedir.

I-(sulu) + MnO4
-(sulu)  → I2(sulu) + MnO2(k)

Denkleşmiş tepkime için aşağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıştır ?

A) I- yükseltgenmektedir.

B) H2O’nun kat sayısı MnO2’in kat sayısının iki katıdır.

C) OH- ürün olarak ortaya çıkmaktadır.

D) Elektron transfer sayısı 6'dır.

E) OH-‘in kat sayısı 6'dır.

ÇÖZÜM

Redoks tepkimesi yarı tepkime yöntemiyle denkleştirilebilir.

Tepkime asidik ortamda denkleştirilmiştir. Bazik ortamda denkleşmesi istendiği için şöyle bir yol izlenebilir. 8 tane OH- 
denklemin sağ tarafına yazılır. (8H+’nın zıt tarafına), 4 tane H2O denklemin sol tarafına yazılır.

OH- iyonunun katsayısı 8’dir.

Doğru Cevap E

28. X maddesinin faz diagramı aşağıda verilmiştir. X maddesi için aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) A noktasında katı ve gaz dengededir.

B) D noktasındakinden daha yüksek sıcaklıklarda X maddesi yoğunlaştırılamaz.

C) B noktasında sıvı ve gaz dengededir.

D) C noktasında maddenin katı, sıvı ve gaz hali aynı anda görülür.

E) X maddesinin normal kaynama noktası 25 °C'den daha yüksektir.

A
B

D

C

25°C

1 atm
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ÇÖZÜM

C noktası üçlü noktadır. C noktasında katı, sıvı ve gaz dengededir. 

D noktası X maddesinin kritik sıcaklığı olabilir. Bu noktadan sonra buhar gaz haline geçer. X maddesi gaz fazına geçtiğinde 
yoğunlaşması için basınç uygulamak yeterli olmaz (soğutulmalıdır). 

B noktası kaynama noktasıdır. B noktasında X maddesinin sıvı ve gaz hali dengededir. A noktası süblimleşme noktasıdır. 
Maddenin katı ve gaz hali dengededir.

X maddesi 1 atm dış basınç altında kaynamaz, süblimleşebilir.

Doğru Cevap E

29. Hangi şıkta maddelerin kaynama noktasındaki artış doğru olarak verilmiştir?

A) Ne < HCl < H2O < Hg < K < C (elmas)

B) H2O < Ne < HCl < K < Hg < C (elmas)

C) Hg < Ne < K < H2O < HCl < C (elmas)

D) Ne < C(elmas) < H2O < HCl < Hg < K

E) Ne < HCl < C(elmas) < H2O < K < Hg

ÇÖZÜM

Maddelerin kaynama noktaları tanecikler arası çekim kuvvetiyle ilgilidir. Genel olarak

Ağ örgülü kovalent bağ > Metalik bağ > Hidrojen bağı

Dipol - dipol çekim kuvvetleri > London çekim kuvvetleri

London çekim kuvvetleri (indüklenmiş dipol - indüklenmiş dipol çekim kuvvetleri) apolar moleküller ve soygazlar arasında 
oluşan çekim kuvvetidir. Anlık (geçici) kutuplaşma sonucu oluşan zayıf bir çekim kuvvetidir. Dipol-dipol çekim kuvvetleri 
polar moleküller arasında oluşur. HCl polar bir moleküldür. Hidrojen bağı dipol - dipol çekim kuvvetlerinin daha güçlü 
halidir. F, O ve N elementlerinin hidrojenli bileşiklerinin molekülleri arasında görülen çekim kuvvetidir. H2O molekülleri 
arasında hidrojen bağı görülür. Hg ve K metaldir. Metal atomları arasında görülen çekim kuvveti metalik bağdır. Metalik 
bağ güçlü bir çekim kuvvetidir. Hg metali oda sıcaklığında sıvı, K metali katı haldedir. K metalinin kaynama noktası Hg 
metalinden daha büyüktür. Elmas ağ örgülü kovalent bağ içeren çok sert bir maddedir. Kaynama noktası oldukça yüksektir. 
Maddelerin kaynama noktalarındaki artış sırası aşağıdaki gibidir.

Ne(g) < HCl(g) < H2O(s) < Hg(s) < K(k) < Elmas(k)

Doğru Cevap A
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30. Aşağıdaki maddelerde moleküller arası etkileşim gücü hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) HOCH2CH2OH > CH3OH > CH3OCH3 > HCl > CH4 > He

B) HCl > CH3OCH3 > CH3OH > HOCH2CH2OH > CH4 > He

C) CH4 > He > HCl > CH3OCH3 > CH3OH > HOCH2CH2OH

D) He > CH4 > CH3OH > HCl > CH3OCH3 > HOCH2CH2OH

E) HOCH2CH2OH >HCl >CH3OCH3 > CH4 > CH3OH > He

ÇÖZÜM

Tanecik MA (g/mol) Polarite Etkileşim türü

He 4 Apolar London

CH4 16 Apolar London

HCl 36,5 Polar Dipol - dipol

CH3OCH3 46 Polar Dipol - dipol

CH3OH 32 Polar Hidrojen bağı

HOCH2CH2OH 62 Polar Hidrojen bağı

Kaynama noktası;
1. Molekül polarlığı
2. Molekül kütlesi
3. Hidrojen bağı
4. Hidrojen bağ sayısıyla doğru orantılıdır.

He ve CH4 ikisi de apolar, ancak CH4’ün molekül kütlesi daha büyüktür.

HCl ve CH3OCH3 moleküllerinin her ikisi de polardır. Ancak molekül kütlesi HCl’den daha büyüktür.

CH3OH molekülleri arasında hidrojen bağı vardır.

Ancak CH2OHCH2OH bileşiğinin molekülleri arasında daha çok sayıda hidrojen bağı oluşabilir.

Hidrojen bağı > dipol - dipol > London çekim kuvvetleri

Doğru Cevap A
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31. C4H4 kapalı formülüne sahip sadece sigma bağı içeren kaç tane izomer çizmek mümkündür? 

A) 0

B) 1 

C) 2 

D) 3 

E) 4 

ÇÖZÜM

Molekülünün kapalı formülüne bakıldığında çift  bağ (ya da halkalı yapı) indeksinin  üç olduğu anlaşılır. Diğer bir ifade ile 
molekülde üç tane ikili bağ, bir üçlü bir ikili bağ, bir üçlü bir halkalı yapı, iki ikili bağ bir halkalı yapı, bir halkalı yapı iki 
adet ikili bağ ve üç halkalı yapı seçenekleri olasıdır. Yapıda sadece sigma bağı olması şartı olduğuna göre sonuncusu hariç 
diğer alternatif yapılarda sigma bağının yanında en az bir tane de pi bağı olduğu için, soruda verilen şartı taşımamaktadır. O 
zaman yapıda üç farklı halka olmalıdır. Bu şartı verilen kapalı formüle sahip  bu şartı sağlayan tek molekül, düzgün dörtüzlü 
(tetrahedral) olarak nitelendirilen geometriye sahip moleküldür. 

Doğru Cevap B  

32. Bir miktar bakır(I) oksit’in tamamı hidrojen gazı ile tepkimeye girince kütlesi 3,2 g azalıyor. Bileşikteki oksijenin 
tamamı suya dönüştüğüne göre, indirgenen bakır(I) oksit’in kütlesi kaç gram’dır?

A) 8

B) 12

C) 16

D) 29

E) 32

ÇÖZÜM

Bileşin kütlesindeki azalma, yapıdaki oksijen elementinin uzaklaşmasından kaynaklanmaktadır. Doğru orantı kurarak soru 
çözülebilir.

Doğru Cevap D
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33. i. Li2CO3, ii. Na2CO3, iii. CaCO3, iv. BaCO3, v. MgCO3 bileşiklerinin ısıl bozunma sıcaklıklarının sıralaması 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) i < ii < iii < iv < v

B) i < iii < ii < v < iv

C) iii < ii < i < iv < v

D) i < ii < v < iii < iv

E) v < iv < iii < ii < i

ÇÖZÜM

Metal iyonla karbonat anyonu  (CO3
2-)arasında oluşan iyonik bağın sağlamlığına bakılır. İyonik bağ sağlamlığı, iyon yükü ile 

doğru orantılıdır (Coulomb çekim kanunu). Bileşiklerdeki anyonlar aynı olduğu için, katyonlara bakılır. Katyonun değerliği 
(yükü) arttıkça iyonik bağın sağlamlığı artar. İyon yükü eşit olanlarda mol kütlesine bakılır. Mol kütlesi büyük olanın ısıl 
bozunma sıcaklığı yüksektir.

  Li1+ Na1+ Mg2+ Ca2+ Ba2+

MA=  7  23  24  40  137

Li2CO3 < Na2CO3 < MgCO3 < CaCO3 < BaCO3

i < ii < v < iii < iv

Doğru Cevap D

34. IO3
- ve IF5 moleküllerinin VSEPR molekül şekillerinin isimleri sırasıyla hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) Düzlem üçgen ve üçgen çift piramit

B) T-şekli ve kare piramit

C) Üçgen piramit ve kare piramit

D) Üçgen piramit ve üçgen çift piramit

E) Düzgün dörtyüzlü ve düzgün sekizyüzlü
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ÇÖZÜM

I03
- ve IF5 moleküllerinde oktet aşımı vardır. Bu nedenle molekül geometrilerini bulmak için farklı bir yol izlemek gerekir. 

I03
- iyonundaki toplam değerlik elektronu sayısı;

1 tane I atomu üç tane oksijen atomu ile bağ yapmaktadır.
Üç tane bağ için; 3x2 = 6e- kullanılmaktadır.

20 tane elektron önce oksijenlere dağıtılır, artan elektronlar I üzerine yazılır.

I elementi 3 tane sigma bağı yapmıştır, 1 tane de ortaklaşmış elektron çifti vardır. Hibritleşme sp3, molekül geometrisi üçgen 
piramittir.

32 e-  önce flor elementlerine dağıtılır, artan elektronlar I üzerine yazılır.

Doğru Cevap C

35. Aşağıdaki elementlerden hangisi [Xe] 6s24f145d8 elektron dizilimine sahiptir?

A) Au

B) Tl

C) Ba

D) Pt

E) Ra

ÇÖZÜM

6s, 4f ve 5d orbitallerindeki elektronlar ve Xe elementinin atom numarası toplanır.
Pt elementinin atom numarası 78’dir.

Nötr bir atomdaki proton sayısı, elektron sayısına eşittir. 
Doğru Cevap D



KİMYA

33

36. Aşağıda verilen çözeltilerin pH değerlerinin en yüksekten en düşüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? 
Çözelti derişimlerinin aynı olduğunu varsayınız.

Çözelti Çözünen (k)
1 (CH3)2NH (Kb = 10-3)
2 (CH3)2NH (Kb = 10-3) ve [(CH3)2NH2]Cl
3 HOBr (Ka =10-9)
4 Ba(OH)2

5 NaI
6 HClO4

A) 2 > 4 > 1 > 5 > 3 > 6

B) 2 > 1 > 5 > 4 > 3 > 6

C) 2 > 6 > 4 > 3 > 5 > 1

D) 4 > 1 > 2 > 5 > 3 > 6

E) 3 > 1 > 2 > 5 > 6 > 4

ÇÖZÜM

Çözelti No Çözelti

6 HClO4 (kuvvetli asit)

3 HOBr (zayıf asit)

5 NaI (nötr tuz, pH = 7)

2 (CH3)2NH ve [(CH3)2NH2]Cl (zayıf bir baz ve onun tuzundan oluşan bazik tampon)

1 (CH3)2NH (zayıf baz)

4 Ba(OH)2 (kuvvetli baz)

Yukarıdaki çözeltilerin pH’ları büyükten küçüğe doğru;

4 > 1 > 2 > 5 > 3 > 6

Doğru Cevap D

37. 100,0 mL 0,060 M Pb2+ ve 100,0 mL 0,020 M F- çözeltileri karıştırılırsa aşağıdakilerden hangisi olur?  
(PbF2'nin Kçç değeri 4,0 x 10-8)

A) Hiçbir değişiklik olmaz çünkü, Qçç = Kçç

B) Hiçbir değişiklik olmaz çünkü, Qçç < Kçç

C) Ortamdaki F- iyonlarının hepsi PbF2 olarak çöker.

D) Ortamdaki Pb2+ iyonlarının hepsi PbF2 olarak çöker.

E) Yeterli bilgi olmadığı için bir şey söylenemez.
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ÇÖZÜM

Çözeltiler eşit hacimlerde karıştırıldığı için derişimleri yarıya iner.

Önce çökelmenin olup olmayacağı kontrol edilir.

Qçç > Kçç çözelti aşırı doygun, çökelme olur.

Ortamdaki F- iyonlarının tamamı önce PbF2 olarak çöker. Ancak çöken PbF2 sonra yeniden çözünmeye başlar. Ortamda bir 
miktar F-  iyonu bulunur.

Doğru Cevap C

38. Aşağıdakilerden hangisi belirtilen elementlerin metalik karakterlerindeki artışa göre doğru dizilimidir?

A) K < Cs < Na < Rb

B) Na < K < Rb < Cs

C) Cs < Rb < K < Na

D) K < Cs < Rb < Na

E) Na < Rb < Cs < K

ÇÖZÜM

Metalik karakter periyodik tabloda genelde soldan sağa doğru azalır, yukarıdan aşağıya doğru artar. Atom yarıçapı arttıkça 
elektron verme kolaylaşır. Böylece metalik özellik artar.

  1A
1P
2P
3P  11Na
4P  19K
5P  37Rb
6P  55Cs
Elementlerin metalik karakterlerinin artış sırası

Na < K < Rb < Cs

Doğru Cevap B
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39. X3- iyonu Y2+ iyonu ile izoelektroniktir. Y elementinin atom numarası 12 olduğuna göre X elementi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Na

B) O

C) F

D) Ne

E) N

ÇÖZÜM

Elektron sayıları ve dizilimleri aynı olan tanecikler birbirinin izoelektroniğidir.

 iyonunun elektron sayısı 10’dur.

 iyonunda elektron sayısı 10 ise, atom numarası 7’dir.

X elementi azottur (N).

Doğru Cevap E

40. Aşağıdakilerden hangisi en yüksek iyonlaşma enerjisine sahiptir?

A) P2+

B) Al2+

C) Mg2+

D) Si2+

E) Ar2+

ÇÖZÜM

Proton sayısı büyük, elektron sayısı küçük olan taneciklerden elektron koparmak zordur. Elektron başına uygulanan çekim 
gücü fazladır. Soygaz elektron düzeninden elektron koparmak zordur. Soygazlar kararlıdırlar.

Soygazların 1. iyonlaşma enerji,
1A grubu elementlerinin 2. iyonlaşma enerjileri,
2A grubu elementlerinin 3. iyonlaşma enerjileri,
3A grubu elementlerinin 4. iyonlaşma enerjileri,
4A grubu elementlerinin 5. iyonlaşma enerjileri,
5A grubu elementlerinin 6. iyonlaşma enerjileri, yüksektir.

 

Mg2+ iyonunda elektron soygaz elektron düzeninden koparılmaktadır. Bu nedenle oldukça yüksektir. Mg elementi 2A 
grubunda yer alır. 2A grubu elementlerinin 3. iyonlaşma enerjileri yüksektir.

Doğru Cevap C
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41. Aşağıdaki atom veya iyonlardan hangisinin değerlik orbitallerinde eşlenmemiş üç elektron bulunmaktadır? 

A) Si4+

B) Al

C) Cu2+

D) V3+

E) As

ÇÖZÜM

Doğru Cevap E

42. Aşağıdaki moleküllerden hangisi oktet kuralına uymaz?

A) C2H2Cl2

B) C2H6

C) PH3

D) HNO3

E) NO2
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ÇÖZÜM

A) C ve Cl elementleri 
oktetlerini tamamlamıştır 

B) C elementleri
oktetlerini tamamlamıştır.

C) P elementi oktetini 
tamamlamıştır.

D)  N ve O elementleri 
oktetlerini tamamlamıştır.

E) N elementi oktetini 
tamamlamamıştır.

NO2 radikalik yapıdadır.

Doğru Cevap E

43. Aşağıdaki alkenlerin hangisinin HBr ile tepkimesinden sadece bir ürünün oluşması beklenir?

A)

  

B)

  

C)

  

D)

   

E)
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ÇÖZÜM

HBr simetrik olmayan bir moleküldür. Bu yüzden HBr simetrik olmayan bir alken çift bağına  katıldığında en az iki ürünün 
oluşması beklenir.  Eğer halkalı yapıda substite bir alkene katılma söz konusu ise bu durumda cis/trans izomer olasılığı 
da ortaya çıkacağı için ürün sayısı artacaktır. Molekül yapıları incelendiğinde sadece (a) ve (c) seçeneklerinde verilen 
alkenlerin simetrik olduğu görülür. Bu iki molekülden (c) seçeneğindeki alkende hem yatay eksende bir simetri hem de dem 
de düzlemde bir simetri vardır ve bu yüzden katılma tepkimesi sonunda cis/trans izomerleri oluşmaz. Oysa (a) seçeneğindeki 
alken düzlemsel olarak simetrik değildir çünkü molekül bir düzleme oturtulduğunda, düzlemin bir tarafında metil grubu diğer 
tarafında hidrojen atomu bulunmaktadır.

Soruda verilen tüm alkenlerin HBr ile katılma tepkimeleri incelendiğinde, sadece (c) seçeneğinde verilen alkenin tek ürün 
oluşturduğu görülmektedir. (b) seçeneğinde verilen alkenin HBr ile katılması sonucu, çerçeve içinde gösterilen ürünün bir 
düzenlenme ürünü olduğuna dikkat ediniz. Bir tepkimede eğer ara ürün olarak karbokatyonlar oluşuyor ve karbokatyonun 
bulunduğu merkeze komşu atomlardan birinin göçü sonucu daha kararlı karbokatyon oluşuyorsa, düzenlenmiş ürünlerin 
oluşabileceğini göz ardı etmemek gerekir. Hatta bazı tepkimelerde düzenlenme ürünü tek  ürün ya da ana ürün olarak da 
karşımıza çıkabilir.

İlave Not: Bu soruda eğer optik izomerler de dikkate alınsaydı, yukarıda yazılan izomerlerden üç tanesi hariç diğerleri 
stereojenik karbon atomlarına sahip olduğu için izomer sayısı çok  daha fazla olacaktı. 

Doğru Cevap C
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44. MF3 maddesinin, 1,93 A akımla 32,4 dakika elektrolizi sonunda 1,25 g metal elde edilmiştir. Metalin molar 
ağırlığını (g/mol) hesaplayınız.

A) 56

B) 52

C) 197

D) 27

E) 96

ÇÖZÜM

Doğru Cevap E

45. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) F atomunun elektronegatifliği Cl atomununkinden daha büyüktür.

B) F atomunun elektron ilgisi Cl atomununkinden daha fazla ekzotermiktir.

C) O- 'nin elektron ilgisi endotermiktir.

D) O atomunun elektron ilgisi N atomununkinden daha ekzotermiktir.

E) O atomunun elektron ilgisi S atomununkinden daha endotermiktir.
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ÇÖZÜM

Gaz fazındaki nötr bir atomun (ya da iyonun) elektron alması ile gerçekleşen enerji değişimidir. Eİ şeklinde sembolize 
edilebilir. Elementlerin elektron ilgileri genelde ekzotermiktir. Açığa çıkan enerji ne kadar fazla ise elektron ilgisi o kadar 
yüksektir.

 F(g) + e- → F- (g)  ΔH = -328 kJ/mol

2A grubu (Toprak Alkaliler) elementlerinin elektron ilgileri pozitiftir; nedeni ise son yörüngelerindeki orbitalin ns2 tam dolu 
olması yani küresel simetrik (kararlı) yapıya sahip olmasıdır. 

8A grubu (Soygazlar) elementlerinin elektron alma istekleri yok denecek kadar azdır. Nedeni ise son yörüngelerindeki 
orbitalin np6 (2He hariç:ns2) tam dolu olmasıdır. 

N elementinin elektron ilgisi de pozitiftir. Nedeni ise son yörüngelerindeki orbitalin (np3) yarı dolu olmasıdır. 

Oksijen elementinin 1. elektron ilgisi negatif, 2. elektron ilgisi ise pozitiftir. 

 O(g) + e- → O-(g)  Eİ1: – 141 kJ/mol 

 O-(g) + e- → O2-(g)  Eİ2: + 844 kJ/mol 

Bu durum şöyle açıklanabilir. 2. elektron (-) yüklü bir iyona katılmaktadır. Bu nedenle elektronlar birbirlerini iterler, bu 
itmeler sonucunda yeni elektronu yapıya eklemek zorlaşır. Bunun için enerji gereklidir. 

Elektron ilgisi periyodik cetvelde soldan sağa doğru artar, yukardan aşağıya doğru azalır. 

Periyodik çizelgede, Klor elementinin (Cl) elektron ilgisi, Flor elementinden (F) daha büyüktür. Flor elementinin 
elektronegatifliği, Klor elementinden büyüktür. Teorik olarak periyodik cetvelde elektron ilgisi en düşük olan element 
Fransiyum, en yüksek olan element Flor olmalıdır. Ancak florun elektron ilgisi, klorun elektron ilgisinden daha düşüktür. 
Bu durum şöyle açıklanabilir: Flor elementinin yarıçapı, Klor elementinden küçüktür. Flor elementine elektron katıldığında 
değerlik kabuğu dolar ve elektronlar birbirini iter, elektron ilgisi azalır. Klor elementinde ise 3s, 3p ve 3d orbitalleri 
bulunmaktadır. Ayrıca Klor elementinin yarıçapı daha büyüktür. Elektronlar birbilerini daha az iterler. Benzer bir durum; IIIA 
ve VA gruplarında da görülür. Al’nin elektron ilgisi B elementinden, P elementinin elektron ilgisi N elementinden fazladır.

S elementinin birinci elektron ilgisi, oksijen elementinden daha fazladır. 

 O(g) + e- → O-(g)  Eİ1: – 141 kJ/mol 

 S(g) + e- → S-(g)  Eİ1: – 200 kJ/mol 

Doğru Cevap B 

46. Aşağıdaki termokimyasal bilgileri kullanarak diboran B2H6 molekülünün standart oluşum entalpisini kJ/mol 
cinsinden hesaplayınız.

4 B (k) + 3 O2 (g) → 2 B2O3 (k)     ΔH° = - 2509 kJ

H2 (g) + ½ O2 (g) → H2O (sıvı)     ΔH° = - 286 kJ

B2H6 (g) + 3 O2 (g) → B2O3 (k) + 3 H2O (sıvı)    ΔH° = - 2147 kJ

A) – 1875,5

B) + 1073,5

C) – 2112,5

D) + 848,0

E) +34,5
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ÇÖZÜM

Hess yasası kullanarak soru çözülebilir.

1. Tepkime ikiye bölünmelidir.

2. Tepkimesi üç (3) ile çarpılmalıdır.

3. Tepkime ters çevrilmelidir.

Sonrada ∆H’lar toplanmalıdır.

 Doğru Cevap E

47. CCl4(s) → C(k) + 2Cl2(g) bozunum tepkimesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) ΔS>0'dır.

B) Tepkime düşük sıcaklıklarda kendiliğinden olur.

C) ΔH>0

D) Tepkime endotermiktir.

E) Yüksek sıcaklıklarda ΔG<0'dır.

ÇÖZÜM

Tepkimede sıvıdan gaz oluştuğu için entropi zamanla artar. (∆S > 0).

Tepkime bir analiz (parçalanma) tepkimesidir.

Dışarıdan enerji almadan gerçekleşmez (Endotermik), ∆H > 0‘dır.

∆H > 0, ∆S > 0, ∆G < 0 olursa tepkime istemli olur. Bunun için de sıcaklığın yüksek olması gerekir. Tepkime düşük 
sıcaklıklarda istemsizdir.

Doğru Cevap B
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48. Amonyum nitrat, nitrit iyonu ile aşağıdaki eşitliğe göre tepkimeye girmektedir.

NH4
+(suda) + NO2

-(suda) → N2(g) + 2H2O(sıvı)

Tabloda, değişik başlangıç derişimlerine göre ölçülen ilk tepkime hızları verilmiştir. Eğer 50,0 mL, 0.020 M NH4
+ 

ve 50,0 mL, 0,060 M NO2
- karıştırılırsa tepkimenin başlangıç hızı M/saat cinsinden ne olur?

Deney No: NH4
+ (M) NO2

- (M) Başlangıç Hızı (M/saat)

1 0,0010 0,0020 0,0020
2 0,0015 0,0020 0,0030
3 0,0010 0,0010 0,0005

A) 0,015

B) 0,025

C) 0,045

D) 0,035

E) 0,010

ÇÖZÜM

1. ve 2. deneyler dikkate alındığında nitrit  (NO2
-) derişimi sabit kalırken, omanyum (NH4

+) derişimi 1,5 katına çıkmıştır. 
Tepkime hızı da 1,5 katına çıkmıştır. Amonyum (NH4

+) derişiminin tepkime hızına etkisi birinci (1.) derecendir. 1. ve 3. 
deneyler dikkate alındığında amonyum (NH4

+) derişimi sabit kalırken, nitrit  (NHO2
-) derişimi yarıya inmektedir. Bu sırada 

tepkime hızı dörtte birine (1/4) iniyor. Bu durumda nitrit (NO2
-) derişimin tepkime hızına etkisi ikinci (2.) derecendir. Herhangi 

bir deney seçilerek tepkimenin hız sabiti (k) bulunur.

1. deney seçilsin;

Çözeltiler eşit hacimde karıştırıldıkları için derişimleri yarıya iner.

Doğru Cevap C
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49. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Endotermik bir tepkimenin denge sabiti sıcaklık arttıkça artar.

B) Katalizör bir tepkimenin aktivasyon enerjisini azaltır.

C) Birinci derece tepkimelerde yarı ömür sadece hız sabitine bağlıdır.

D) Bir maddenin buharlaşması ile entropisi artar.

E) CO2 gazının suda çözünürlüğü sıcaklıkla artar.

ÇÖZÜM

A) 

Yukarıdaki tepkime, endotermik bir denge tepkimesidir. Sıcaklık artırılırsa denge ürünler yönüne hareket eder, denge sabitinin 
sayısal değeri artar.

B) Katalizör tepkimenin aktivasyon enerjisini azaltır, böylece tepkimenin hızı artar.

C) Birinci (1.) dereceden tepkimelerin yarı ömrü (yarılanma süresi) aşağıdaki formülle bulunur.

Formülden görüleceği üzere yarı ömür, hız sabitine bağlıdır.

D) Entropi bir sistemde mekanik işe dönüştürülemeyen faydasız enerjiyi temsil etmektedir. Entropi aynı zamanda düzensizliği 
bir ölçütü olarak da kabul edilebilir. Madde katı halden sıvı hale, sıvı halden buhar (gaz) haline geçerken entropisi artar.

E) Gazların sudaki çözünürlüğü sıcaklıkla ters orantılıdır.

      Sıcaklık arttıkça, denge reaktifler yönüne hareket eder. CO2 gazının sudaki çözünürlüğü azalır.

Doğru Cevap E



ULUSAL KİMYA OLİMPİYATLARI SORU VE ÇÖZÜMLERİ

44

50. Aşağıdaki tepkimelerin hangisi ya da hangilerinden oluşacak ürünlerden biri metanoldur? 

A) Yalnız  I

B) Yalnız II    

C) Yalnız III   

D) II ve III

E) I, II ve III

ÇÖZÜM

Alkollerin sentez yöntemlerinden bir tanesi esterlerin hidrolizi yöntemidir. Bu yöntemde esterler yapı taşları olan karboksilik 
asit ve alkollere dönüşürler. (I) yapısındaki ester bir etilalkolden türemiş ester olduğu için bunun hidroliz ürünlerinden biri etil 
alkol iken, metanolden türemiş (II) yapısının hidrolizi metanolü verir. (III) seçeneğinde verilen bileşik bir Grignard reaktifidir 
ve bu reaktifler çok güçlü nükleofilik özelliklerinin yanında çok güçlü baz oldukları için ortamdaki en asidik hidrojenden 
bir hidrojen atomu kopararak alkana dönüşürler. Bu özelliklerinde dolayı Grignard reaktifleri ile tepkime yaparken ortamda 
asidik bir hidrojenin hatta protik bir çözücü yada bu özellikle bir merkezin olmaması gerekir.

Doğru Cevap B   


