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1. Nükleofilik güçlerin sıralanması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)  CH3O
-  > CH3OH  > CH3CO2

-

B)  CH3OH > CH3O
-  > CH3CO2

-

C)  CH3O
-  >  CH3CO2

-   >  CH3OH

D)  CH3CO2
-   > CH3O

-   > CH3OH

E)  CH3CO2
-   > CH3OH > CH3O

-

ÇÖZÜM

Nükleofil (çekirdek seven), elektronca zengin olup elektronca fakir merkezleri seven atom ya da atom grubu demektir. Anyonlar 
ve bağ yapımına katılmayan elektron çiftleri taşıyan atomlar nükleofil olarak davranır. Nükleofilik güç çoğu durumda bazlık 
gücü ile paraleldir. Elektron yoğunluğunu artıran her faktör nükleofilik gücü artırırken, elektron yoğunluğunu azaltan faktörler 
ise nükleofilik gücü azaltır. Bir atom üzerindeki elektron yoğunluğu indüktif etki veya mezomerik etki ile değişir. Metaller ve 
CH3- gibi alkil grupları atomların elektron yoğunluğunu indüktif olarak artırırken, elektronegatif atomlar, katyonik merkezler, 
CF3- gibi elektronegatif atom içeren alkil grupları bağlı oldukları atomların elektron yoğunluğunu azaltırlar. Nükleofilik 
merkez eğer π bağı yapan bir atoma bağlı ise rezonans ile elektronlar farklı atomlara dağılır ve nükleofilik güç düşer. Buna 
ilave olarak bazlar konjüge asitlerinden her zaman daha güçlü nükleofildir.

Bu bilgilerin ışığı altında bu üç grup incelendiğinde, her üç örnekte de nüklofil karakterde olan atom oksijen atomudur. 
Metoksi ve asetat iyonları negatif yüklü olduğu için nötral yapıdaki metanolden (metoksi iyonunun konjüge asiti) daha güçlü 
nükleofildir. Metoksi iyonu ile asetoksi iyonu mukayese edilirse, metoksi iyonunda negatif yük ve bağ yapımına katılmayan 
elektron çiftleri oksijen atomu üzerine lokalizedir. Oysa asetoksi iyonunda negatif yük ve bağ yapımına katılmayan elektron 
çiftleri rezonans ile diğer oksijen atomu üzerine dağılır. Atom başına düşen yük ve elektron yoğunluğu asetat iyonunda 
azalmıştır. Bu yüzden asetat iyonunu nükleofilik gücü metoksi iyonuna göre düşüktür.

Doğru Cevap C 

2. Benzene bağlı hangi grup, elektrofilik yer değiştirme tepkimelerinde etkinlik düşürücü olduğu halde orto/para 
yönlendiricidir?

A)  -Br                        B) –NO2                        C)  –CH3                         D)   –OH                        E) -NH2

ÇÖZÜM

2014 yılı 36. soruda aromatik moleküllere bağlı grupların yönlendirme etkileri detaylı olarak izah edilmiş olup, benzene bağlı 
halojen atomlarının benzenin elektrofillere karşı reaktivitesini düşürdüğü halde, diğer deaktive eden grupların aksine rezonans 
etki ile   orta-, para- yönlendirici olduğunun hatırlatılmasında fayda vardır.

Doğru Cevap A 
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3. 

Yukarıdaki reaksiyondan hangi ürünün oluşmasını beklersiniz?  

A)

 

B) C)

 

E) E)

 

ÇÖZÜM

Nitro arinlerin Fe/HCl eşliğindeki tepkimesi nitro grubunun amin grubuna indirgemesiyle sonuçlanır.

Doğru Cevap E 

4. Aşağıda verilen iyonlardan hangileri aromatiktir?

A)    I, II, III ve IV                        B)   I ve II                        C)   III ve IV                         D)  II ve III                        E)  I ve IV

ÇÖZÜM

Bir bileşiğin ya da iyonun aromatik olması için başlıca aşağıdaki şartların tamamını taşıması gerekir.

i)  Halkalı 
ii)  Konjüge 
iii)  Düzlemsel 
iv)   Hückel kuralına göre (4n+2)π elektron sistemi (n=0, 1,2, 3....) (2π, 6π, 10π...) sahip

II ve III molekülleri aromatikliğin tüm şartlarını taşımaktadır ve her iki iyon da 6π elektronunu sahiptir. 

I; 4π  ve IV: 8π  elektron sistemiyle aromatikliğin şartlarını sağlamamaktadır ve bu iki iyon anti-aromatik molekül sınıfına 
girmektedir.

Not: non-Aromatiklik ve anti-Aromatiklik farklı kavramlardır, araştırınız.

Doğru Cevap D 
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5. Hangisinde sp2 hibritleşmesi yoktur?

A)   CH3
+                        B) NH3                        C) BH3                        D) CH2=CH2                        E)  H2CO3

ÇÖZÜM

Bütün seçenekleri inceleyelim;

A) CH3
+: Karbonun doymuş bileşiklerinde (örneğin metan, etan, propona, sikloheksan vb) hibritleşmesi sp3’tür. CH3

+'te 
olduğu gibi bir elektron kaybeden ve üç atomla bağ yapan karbokatyonlarda hibritleşme, tıpkı oktetini tamamlamayan 
BH3 yapısında olduğu gibi sp2’dir. VSEPR kuramında göre karbokatyonlar AX3 yapısındadır. Hidrojen atomları arasındaki 
tüm bağ açıları 120°’dir.  

B) NH3: AX3E yapısındaki amonyakta merkezi atomun  hibritleşmesi sp3’dir. Bağ yapımına katılmayan elektron çiftleri 
hidrojen atomlarını birbirine doğu iterek, normalde 109.5° olan bağ açısını 107°’ye düşürmüştür.

C) BH3 :  Nötr bor bileşikleri oktet kuralına uymayan türlerden biridir. Merkezi atoma bağlı üç atom moleküle  sp2 hibritleşmesi 
ve düzlemsel bir yapı kazandırmıştır. VSEPR kuramında göre BH3, AX3 yapısındadır.

D) CH2=CH2 : Karbonun doymuş bileşiklerinde (örneğin metan, etan, propona, sikloheksan vb) hibritleşmesi sp3’tür. Etilende 
herbir karbon atomundaki p orbitallerindeki elektronlardan biri π bağını oluşumunda kullanılmıştır ve σ bağları 1 tane s 
ve 2  tane p orbitalindeki elektronlar ile kurulmuştur ve molekülün  hibritleşmesi sp2’dir. 

E) H2CO3: (D) seçeneğindeki durum burada da geçerlidir ve moleküldeki merkez atomu karbonun hibritleşmesi sp2’dir.

Doğru Cevap B 

6. C ve S karışımının 10 gramı oksijen ile tamamen yakılarak CO2 ve SO2 gazlarına dönüştürülüyor. Tepkime 
sonunda oluşan CO2 ve SO2’nin toplam miktarı 25 gram olduğuna göre başlangıçtaki karışımda C’un kütlece 
%’si hangi seçenekte doğru verilmiştir? 

A)   30                        B) 40                        C) 50                        D) 60                        E)  70

ÇÖZÜM

Karışımdaki C miktarı x gram S miktarı y gram ise;
I. denklem;       x     +    y    = 10 g
şeklinde yazılabilir. Tepkime stokiyometrilerinden oluşacak CO2 ve SO2 miktarlarını x ve y cinsinden bularak 2. denklemi 
kurar ve iki denklem ile iki bilinmeyeni bulabiliriz.

Doğru Cevap A 
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7. Kapalı formülü yazılan aşağıdaki moleküllerin hangisi ya da hangilerinde cis/trans izomerliği mümkün olabilir?

I. C2HCl3         II. C3H2Cl2             III. C3H4Cl2  

A)   I, II ve III                         B) Yalnız I                        C) Yalnız II                        D) Yalnız III                        E)  II ve III       

ÇÖZÜM

I) C2HCl3  : Tek bir izomer olasılığı vardır ve cis/trans izomerliği söz konusu değildir

II) C3H2Cl2   : Kapalı formül, moleküllerin ya halkalı bir alken ya da dien olduğunu göstermektedir. Mümkün olan bütün 
yapıları yazarsak:

halkalı yapılarının hiç birinde cis/trans izomerliği söz konusu değildir. Dien (allen) yapılarında da aşağıda gösterildiği 
gibi cis/trans izomerliği söz konusu değildir. Allenlerde aşağıda gösterildiği gibi R/S stereo izomerliği söz konusudur. 
(Araştırın: Kiral karbonu olmadığı halde kiral özellik gösteren moleküller)

III) C3H4Cl2  : Kapalı formül, moleküllerin ya halkalı bir alkan yada alken olduğunu göstermektedir. Mümkün olan bütün 
yapıları yazarsak, herbir tür için cis/trans izomerlerinin mümkün olduğu görülür. (Halkalı yapı kiral karbonlara sahip 
olduğu için bu yapılarda optik izomerlerinin de olabileceği göz ardı edilmemelidir).

Doğru Cevap D

 

8. Yalnız C, O ve H atomlarından oluşan beş karbon ve altı oksijen atomuna sahip kaç tane trikarboksilik asit 
mümkündür? 

A)   1                        B) 2                        C) 3                        D) 4                         E)  5
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ÇÖZÜM

Verilen şartları sağlayan üç tane trikarboksilik asit mümkündür ve açık yapıları aşağıda gösterilmiştir. 

Doğru Cevap C 

9. Aşağıdaki moleküllerden hangisi ya da hangileri pozitif iyodoform testi verir?

A)   I, II ve III                        B) Yalnız I                        C) Yalnız II                        D) Yalnız III                        E)  II ve III

ÇÖZÜM

Ketonlarda karbonil grubunun alfa karbonlarının kontrollü olarak mono halojenasyonu  mümkün iken, bazik şartlarda tepkimeyi 
mono halojenasyon aşamasında tutmak zordur çünkü her halojen atomu bağlandığında oluşan ürün, alfa hidrojenlerinin asitliği 
arttığı için bir ön kademedeki ketona göre daha da reaktif hale gelir. Böylelikle bazik ortamda tepkime yapıda eğer metil keton 
işlevsel grubu varsa asite kadar gider ve tepkimede ayrıca haloform oluşur. Tepkime eğer klor ile yapılırsa kloroform, brom 
ile yapılırsa bromoform oluşur ve her iki haloform da renksiz sıvı olarak karşımıza çıkar. Tepkimede eğer iyot kullanılırsa, 
iyodoform (CHI3) açığa çıkar ve bu bileşik sarı renkli bir katı olup çözünürlüğü düşüktür. Bu tepkime, hem metil ketonları 
karboksilik asitlere dönüştürmek için kullanılan bir yöntemdir hem de yapıda metil keton olup olmadığının belirlenmesi 
için eskiden beri kullanılan bir yöntemdir ve iyodoform testi olarak adlandırılır. Eğer molekülde metil keton grubu varsa bu 
şartlar altında sarı bir çökelek elde edilecektir (pozitif iyodoform testi). Eğer bahsedilen şartlar altında herhangi bir çökelek 
olmuyorsa (negatif iyodoform testi), yapıda metil keton grubunun olmadığına kanaat getirilmektedir.

İyot aynı zamanda alkolleri ketonlara yükseltgeyebilen bir reaktiftir. Aşağıda görüldüğü gibi, 1-metil alkoller,  iyot ile metil 
ketonlara yükseltgendiği için ve metil ketonlar pozitif iyodoform testi verdiği için bu tür alkoller de pozitif iyodoform testi 
verirler.

Doğru Cevap E  
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10. Oda sıcaklığındaki ideal kabul edilen O2, N2 ve He gazlarının ortalama hızlarının sıralanması hangi seçenekte 
doğru verilmiştir?

A) O2 > N2 > He

B) N2 > O2 > He

C) He > N2 > O2 

D) N2 > He > O2

E)  O2 > He > N2 

ÇÖZÜM

Gazların kinetik enerjisi ve hızları arasındaki ilişkiyi gösteren eşitlikten, hız ifadesi türetilir.

Gazların ortalama hızı molekül kütleleriyle ters orantılıdır.
MA : He < N2 < O2

Ortalama hız : He > N2 > O2

 Doğru Cevap C

11. 273 K’de Cl2 gazı Van der Waals hal denklemine uygun davranmaktadır. Buna göre 273 K’de 3.0 L’lik sabit 
hacimli bir kapta bulunan 1 mol Cl2 gazının basıncı kaç atm’dir?  
Cl2 için a = 6.49 L2.atm.mol-2 ve b = 0.056 L.mol-1’dir.

A) 8.04

B) 7.46

C) 6.88

D) 6.75

E) 6.52

ÇÖZÜM

Doğru Cevap C
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12. 60 g ideal davranıştaki bir gaz bileşiği 25 oC’de ve 1 atm basınç altında 48.9 L hacim kaplamaktadır. Bu bileşik 
kütlece %80 C ve %20 H atomu içermektedir. Bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) CH4

B) C2H4

C) C3H8

D) C3H6

E) C2H6

ÇÖZÜM

Bileşiğin formülü E şıkkında verilmiştir.

 Doğru Cevap E

13. CH4(g) + 2 O2(g)  CO2(g) + 2 H2O(g) + 192 kcal.mol-1

2 H2(g) + 2 CO(g)  CO2(g) + CH4(g) + 50 kcal.mol-1 

CH4(g) + H2O(g) + 60 kcal.mol-1   CO(g) + 3 H2(g) 

Buna göre;

 CH4(g) + ½ O2(g)  CO(g) + 2 H2(g)  tepkimesinin entalpisi kaç kcal.mol-1 olur?

A) + 12.5

B) - 12.5

C) - 5.5 

D) +  5.5

E) - 8.5
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ÇÖZÜM

Entalpisi istenen tepkimede O2 gazının kat sayısı ½’dir. Verilen tepkimelerden yalnızca birinci tepkime O2 gazını içerir ve kat 
sayısı 2’dir. İstenilen tepkimeyi 4 ile çarpmak, hesaplamaları kolaylaştıracaktır.

Tepkimenin entalpisini hesaplamak için Hess yasası kullanılacaktır.

 Doğru Cevap C

14. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Saf, kusursuz bir kristalin 0 K’deki entropisi sıfırdır

B) İstemli olaylar sırasında evrenin entropisi artar

C) Bir gaz genleştiğinde gazın entropisi artar

D) Bir gazın sıcaklığı arttıkça iç enerjisi artar

E) İdeal bir gazın hacmi arttıkça iç enerjisi azalır

ÇÖZÜM

İç enerji PV çarpımı ve sıcaklık ile doğru orantılıdır. Bu nedenle gazın hacminin ve sıcaklığının artırılması iç enerjisini artırır. 
D şıkkı doğru, E şıkkı yanlıştır.

Entropi sistemdeki düzensizlik olarak olarak tanımlanabilir. Sistemde sıcaklığın artırılması entropiyi artırır. C şıkkı doğrudur. 

Evren daima düzensizliğe doğru gider ve istemli olaylar evrenin entropisini artırır. B şıkkı doğrudur.

Saf, kusursuz bir kristalin 0 K’deki entropisi sıfırdır. Fakat böyle bir kristali elde etmek imkansızdır. A şıkkı doğrudur.

 Doğru Cevap E

15. İdeal davranan 1 mol He gazı için aşağıdaki koşullardan hangisinde iç enerji en büyüktür?

A) 2 L, 3 atm

B) 2 L, 2 atm

C) 2 L, 1 atm

D) 1 L, 4 atm

E) 4 L, 1 atm
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ÇÖZÜM

İç enerji PV çarpımıyla doğru orantılıdır. Bu çarpımın en fazla olduğu seçenek A’dır, bu nedenle en büyük iç enerjiye sahiptir.

 Doğru Cevap A

16. 1 L’lik sabit hacimli bir kaba 0.2 mol Cl2 ve 0.3 mol PCl5 konup 215 °C’ye ısıtılıyor. Dengedeki toplam basınç 24.02 
atm oluyor. Bütün gazların ideal davrandığı kabul edilirse aşağıdaki reaksiyon için 215 °C’deki denge sabiti Kp 
kaç olur?

PCl5(g) ⇌ PCl(g) + Cl2(g)

A) 0.12

B) 8.06

C) 0.15

D) 6.01

E) 12.03

ÇÖZÜM

Başlangıçta;

Doğru Cevap D
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17. N2O4 (g) +  ısı   ⇌  2 NO2 (g)

denge tepkimesi için; 

I. Sabit sıcaklıkta kabın hacmi arttırılırsa denge ürünler tarafına kayar    

II. Sabit hacimli kaba sabit sıcaklıkta He gazı ilave edilirse denge girenler  tarafına kayar   

III. Sıcaklık arttırılırsa denge sabitinin değeri büyür 

Yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?  

A) I, II ve III

B) I ve III

C) Yalnız II

D) Yalnız III

E) II ve III

ÇÖZÜM

Le Chetalier prensibine göre;

Dengenin sağ tarafında gaz miktarı daha fazladır. Hacmin artırılması sonucu denge gaz miktarını artırma yönünde yani ürünler 
tarafına kayar. I numaralı yargı doğrudur.

Dengeye dahil olmayan ve tepkimeye girmeyen bir gazın eklenmesi dengeyi değiştirmez. II numaralı yargı yanlıştır.

Denge sabiti ancak sıcaklık değişimiyle mümkündür. Isı girenler tarafında olduğundan sıcaklığın artırılması ürünlerin daha 
fazla oluşmasını sağlar ve denge sabiti büyür. III numaralı yargı doğrudur.

 Doğru Cevap B

18. 2 SO3 (g)  ⇌ 2 SO2 (g) + O2 (g)

denge tepkimesi için; 

I. Derişimler cinsinden denge sabiti kısmi basınçlar cinsinden denge sabitine eşittir    

II. Tepkime katsayıları 3 ile çarpılırsa denge sabiti 3 katına çıkar. 

III. Girenler derişimi arttırılırsa tepkime ürünler tarafına kayar 

Yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) I, II ve III

B) I ve III

C) Yalnız II

D) Yalnız III

E) II ve III
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ÇÖZÜM

Kp ve Kd arasındaki ilişki,  Kp =Kd x (RT)∆ngaz eşitliğiyle ifade edilir. Bu denge tepkimesi için ∆ngaz = ngaz, ürünler -ngaz, girenler =1'dir. 
0’dan farklı bir değer olduğundan Kp ve Kd birbirine eşit değildir. I numaralı yargı yanlıştır.

Tepkime katsayılarının 3 ile çarpılması sonucu yeni denge sabiti, önceki değerin küpüdür. II numaralı yargı yanlıştır.

Le Chetalier prensibine göre girenlerin derişiminin artırılması dengeyi ürünler yönüne kaydırır. III numaralı yargı doğrudur.

 Doğru Cevap D

19. X elementi klor elementi ile XCl5 formülüne sahip bir bileşik oluşturmaktadır. Elementel analiz sonuçları bileşiğin 
%85.13 klor atomu içerdiğini göstermektedir. X elementi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A) Br

B) I

C)  Sb

D) P

E) Se

ÇÖZÜM

Bu mol kütlesine sahip olan atom P’dur.

 Doğru Cevap D

20. Basketen C10H10 formülüne sahip organik bir moleküldür ve yapı olarak bir sepete benzemektedir. Molekülün 
oluşumunda sp2 ve sp3 hibrit orbitalleri ile birlikte 2p orbitalleri kullanılır. Basketen molekülünde sırasıyla kaç 
tane sigma (σ) ve kaç tane pi (π) bağı vardır?

A) 14σ, 1π    

B) 14σ, 2π    

C) 24σ, 1π    

D) 22σ, 1π    

E) 24σ, 2π    
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ÇÖZÜM

Basketen bileşiğinde bulunan her karbon birer H atomuyla C – H sigma bağını kurmuştur. 10σ bağı

C – C tekli bağları 13 tanedir. 13σ bağı

1 adet C = C ikili bağı bulunur, 1σ ve 1π bağı içerir.

Toplam bağlar 24σ ve 1π bağı şeklindedir.

 Doğru Cevap C

21. Karbon, azot ve oksijen iki farklı poliatomik iyon oluşturur. Bunlar siyanat (NCO-) ve izosiyanat (CNO-) 
iyonlarıdır. Bu iyonların her birinin Lewis yapılarında kaç tane değerlik elektronu kullanılır?

A) 22

B) 20

C) 18

D) 17

E) 16

ÇÖZÜM

İki iyon da aynı elementlerden oluşup, aynı yüke sahiptir. Değerlik elektron sayısı atomların valans elektron sayıları ve 
yükünden gelen değerin toplamıdır.

Toplam değerlik elektron sayısı = N + C + O + 1e = 5 + 4 + 6 +1 = 16 elektron

 Doğru Cevap E

22. ClF3 için molekül şekli hangi seçenekte doğru verilmiştir? (Cl merkez atomdur).

A) Üçgen bipiramit

B) Üçgen düzlem

C) T-biçimli

D) Doğrusal

E) Düzgün dörtyüzlü

ÇÖZÜM

Toplam değerlik elektron sayısı = 4 x 7 = 28. Merkez atom olan Cl, her F atomuyla tek sigma bağı yapmıştır ve F atomları 
etrafında toplam 3 x 8 = 24 elektron bulunur. Merkez atom üzerinde 2 çift bağa katılmayan elektron bulunur. 

Bileşiğin VSEPR modeline göre AX3E2 yapısındadır. Elektron geometrisi üçgen bipiramittir. Elektron çiftleri üçgen düzlemde 
bulunur ve molekül geometrisi T-biçimlidir.

 Doğru Cevap C
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23. Aşağıdaki reaktif çiftlerinden hangisi N-etil-N-izopropilasetamit eldesi için kullanılabilir?

A) etilamin + asetik asit

B) N-etilpropan-2-amin + asetik asit 

C) N-etilpropan-1-amin + asetik asit

D)  izopropilamin + asetil klorür

E)  3-metilbutan-2-amin + asetil klorür

ÇÖZÜM

Verilen tepkimeler içinde sadece aşağıdaki reaktiflerin tepkimesinden adı geçen amit elde edilebilir.

Doğru Cevap C 

24. Brucine bitişik halka sistemlerine sahip doğal bir üründür. Bileşik için aşağıda verilen ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Eter fonksiyonel grubuna sahiptir.

B Alken fonksiyonel grubuna sahiptir.

C Keton fonksiyonel grubuna sahiptir.

D) Aromatik fonksiyonel grubuna sahiptir.

E) Kiralite gösterebilecek merkez sayısı 7’dir.
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ÇÖZÜM

Moleküle ait işlevsel gruplar aşağıda gösterilmiştir. Molekülde keton fonksiyonal grubu yoktur. Keton olması için karbonil 
karbonuna iki alkil grubunun bağlı olması (R-CO-R yapısı) gerekir. R-CO-NR2 amit işlevsel grubunu temsil etmektedir. 
Molekülde kiralite gösterebilecek merkezler * ile işaretlenmiş olup, 7 tane stereojenik merkez bulunmaktadır.

Doğru Cevap C 

25. Aşağıda verilen bileşik isimlerinden hangisi yanlıştır?

A) 5-klor-2-hekzen     

B) 2,2-dietilhekzan 

C) 1,4-diklorbutan 

D) 4-klor-3-etil-3-metilheptan

E) siklopropilsiklohekzan

ÇÖZÜM

(B) seçeneğinde tarif edilen molekülün açık yapısı yazıldığında, “adlandırmada en uzun karbon zinciri seçilir” kuralının ihlal 
edildiği görülür. Molekülün temel adı hekzan değil, heptan olmalıdır. Molekülün doğru adı: 3-etil-3-metilheptan’dır.

Doğru Cevap B

26. Aşağıdaki tuzlardan hangisinin sulu çözeltisi daha asidiktir?  

A) NH4Cl

B) NaCl

C) KCl

D) MgCl2

E) BaCl2
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ÇÖZÜM

Verilen seçeneklerden yalnızca NH4Cl asidik özelliğe sahiptir. Amonyum iyonu zayıf bir baz olan amonyakın konjuge asididir.

NaCl ve KCl nötr tuzlardır ve suda iyi çözünürler.

MgCl2 ve BaCl2 su içerinden çözündüklerinde [Mg(H2O)6]
2+ ve [Ba(H2O)6]

2+ iyonlarını oluştururlar ve bu iyonların asidik 
karakterleri bilinse de çok zayıf asitlerdir.

 Doğru Cevap A

27. Aşağıdaki çözeltilerden hangisi bir tampon çözelti değildir?

A)  0.1 M asetik asit ve 0.1 M sodyum asetat içeren çözelti

B)  0.1 M hidroklorik asit ve 0.1 M amonyum klörür içeren çözelti

C)  0.1 M amonyak ve 0.1 M amonyum klörür içeren çözelti

D)  0.1 M nitröz asidi ve 0.1 M sodyum nitrit içeren çözelti

E)  0.1 M fosforik asit ve 0.1 M sodyum dihidrojen fosfat içeren çözelti

ÇÖZÜM

Tampon çözelti zayıf bir baz ve onun konjüge asidiyle ya da zayıf bir asit ve onun konjüge bazıyla oluşturulan karışımlardır.

A şıkkında asetik asit (CH3COOH) zayıf bir asit ve sodyum asetat (CH3COONa) onun konjüge bazıdır. Çözelti tampon  
çözeltisidir.

B şıkkında hidroklorik asit (HCl) kuvvetli asit ve amonyum klörür (NH4Cl) zayıf asittir. Çözelti tampon çözeltisi değildir.

C şıkkında amonyak (NH3) zayıf baz ve amonyum klörür (NH4Cl) onun konjuge asitidir. Çözelti tampon çözeltisidir.

D şıkkında nitröz asidi (HNO2) zayıf bir asit ve sodyum nitrit (NaNO2) onun konjuge bazıdır. Çözelti tampon çözeltisidir.

E şıkkında fosforik asit (H3PO4) zayıf bir asit ve sodyum dihidrojen fosfat (NaH2PO4) onun konjuge bazıdır. Çözelti tampon 
çözeltisidir.

 Doğru Cevap B

28. Aşağıdaki çözeltilerden hangisinin pH değeri 9.0’dır?

(NH3 için Kb=1.75x10-5’tir).

A) 1.0x10-9 M HNO3 çözeltisi

B) 1.0x10-5 M KOH çözeltisi

C) 9.0x10-5 M NaOH çözeltisi

D) 0.50 M NH3 çözeltisi

E) 0.50 M NH3 ve 0.10 NH4Cl içeren çözelti
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ÇÖZÜM

pH'ı 9.0 olan bir çözelti zayıf baziktir.

A şıkkında verilen çözelti düşük konsantrasyonlu kuvvetli asit çözeltisine aittir. pH’ı 7’dir.
B ve C şıkkındaki çözeltiler için aşağıdaki hesaplamalar kullanılmıştır. KOH ve NaOH’ın derişimleri çok yüksek olmadığından 
suyun iyonlaşmasını da hesaba katmak gerekir.

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

Son durumdaki derişim değerleri verilen eşitlikler kullanılarak hesaplanır.

B şıkkında, 

C şıkkında, 

D şıkkında,

E şıkkında verilen çözelti bir tampon çözeltisidir.

Yapılan hesaplamalara göre pH’ı 9.0 olan tek çözelti B şıkkında verilmiştir.

 Doğru Cevap B
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29. 0.05 M, 50 mL formik asitin (HCOOH, Ka=1.77x10-4), 0.10 M sodyum hidroksit ile titrasyonu için aşağıdaki 
ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

I. Eşdeğerlik noktasına 25 mL NaOH ilavesinde ulaşılır.

II. Dönüm noktasını gözlemleyebilmek için metil viyole (pKa=0.8) uygun bir indikatördür.

III. Eşdeğerlik noktası öncesinde tampon çözelti oluşur.

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) II ve III

D) I ve III

E) I, II ve III

ÇÖZÜM

Titrasyon tepkimesi :  (formik asit ve sodyum hidroksit 1’e 1 oranla tepkimeye girerler)

I numaralı yargı doğrudur.

Dönüm noktasında formik asitin tamamı harcanmış, konjüge bazı olan format iyonu oluşmuştur. Oluşan çözelti baziktir. 
Format iyonu zayıf bazik özelliktedir.

İndikatörlerin renk değiştirme aralığı genellikle pH=pKa±1’dır. Metil viyolenin renk değiştirme aralığı kuvvetli asidik 
bölgededir, bu titrasyon için doğru bir indikatör değildir. II numaralı yargı yanlıştır.

Eşdeğerlik noktası öncesi, çözeltide harcanmamış olan formik asit ve sodyum hidroksit eklenmesi sonucu format iyonları aynı 
çözeltide bulunur ve bu çözelti tampon özelliği gösterir. III numaralı yargı doğrudur.

 Doğru Cevap D

30. Aşağıdakilerden hangisi pil değildir?

Mg2+ + 2e-  Mg (k)  E° = -2.38V
Zn2+ + 2e-  Zn(k)    E° = -0.76V
Fe3+ + e-  Fe2+   E° = 0.77V
Cu2+ + 2e-  Cu(K)   E° = 0.34V

A)  Zn | Zn2+ (0.01 M) | | Cu2+ (0.05 M) | Cu

B)  Mg | Mg2+ (0.02 M) | | Cu2+ (0.04 M) | Cu

C)  Pt | Fe3+ (0.03M), Fe2+ (0.02M) || Zn2+ (0.25 M) | Zn

D) Mg | Mg2+ (0.02 M) || Zn2+ (0.04 M) | Zn 

E)  Zn | Zn2+ (0.05 M) || Fe3+ (0.10 M), Fe2+ (0.25 M) | Pt
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ÇÖZÜM

Şıklarda verilenler pillerin şematik gösterimidir. Sol taraf anottur ve yükseltgenme gerçekleşir, sağ taraf ise katottur ve 
indirgenme gerçekleşir. 

A şıkkı,

Galvanik bir pildir.

B şıkkı,

Galvanik bir pildir.

C şıkkı,

Verilen elektroliz hücresidir, pil değildir.

D şıkkı,

Galvanik bir pildir.
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E şıkkı,

Galvanik bir pildir.

 Doğru Cevap C

31. Elektrolitik bir hücrede altın (Au) katot elektrot 0.25 M bakır(II)nitrat çözeltisine daldırılmıştır.  
Elektrotta 800 mg bakır biriktirmek için 810 mA’lik sabit akım kaç dakika süreyle uygulanmalıdır?

Cu2+ + 2e-    Cu(k)  E° = 0.34V 

A) 45

B) 50

C) 60

D) 65

E) 75

ÇÖZÜM

 Doğru Cevap B
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32. Birisi 0.02 M nikel(II) sülfat içeren 50 ml çözeltiye, diğeri sülfürik asit yönünden 1.0 M, seryum(IV)nitrat 
yönünden 0.05 M ve seryum(III)nitrat yönünden 0.15 M olan 50 ml çözeltiye daldırılmış platin elektrotlardan 
oluşan elektrolitik hücrenin potansiyeli nedir?

Ni+2 + 2e-    Ni(k)  E° = -0.25V

Ce+4 + e-    Ce+3  E° = 1.44V (1.0 M H2SO4)

A) - 1.99 V

B) - 1.86 V

C) - 1.80 V

D) - 1.71 V

E) - 1.62 V

ÇÖZÜM

Doğru Cevap D

33. 0.10 M, 20 ml BaCl2 çözeltisi ile 0.02 M, 100 ml NaIO3 çözeltisinin karıştırıldığı durum için aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?  
 
(Ba(IO3)2 için Kçç=4.01x10-9)

A) 0.487 g Ba(IO3)2 çöker.

B) NaIO3 tükenir.

C) Son durumda NaCl konsantrasyonu 1.67 x 10-2 M’dır.

D) Son durumda BaCl2 konsantrasyonu 8.33 x 10-3 M’dır.

E) Son durumda NaIO3 konsantrasyonu 8.33 x 10-3 M’dır.
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ÇÖZÜM

Sınırlayıcı madde NaIO3’tır ve ilk tükenen maddedir. B şıkkı doğrudur. 

A şıkkı doğrudur.

C şıkkı doğrudur.

Çökme sonrası BaCl2’ün tamamı harcanmamıştır. 

D şıkkı doğrudur.

Bu tepkimede sınırlayıcı madde NaIO3’tır ve ilk tükenen maddedir. Bu nedenle çözeltide bulunan iyodat iyonu yalnızca çok 
az miktarda çözünen Ba(IO3)2 tuzundan gelir, bu konsantrasyon 8.33 x 10-3 M’dan azdır.

E şıkkı yanlıştır.

 Doğru Cevap E
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34. Temel halde magnezyum atomunun son yörüngesinde bulunan bir elektron için hesaplanan etkin çekirdek yükü 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmektedir?

A) 9.15

B) 2.15

C) 2.85

D) 3.20

E) 3.80

ÇÖZÜM

Etkin çekirdek yükünü hesaplamak için Slater kuralı kullanır.
Bir elektronun etkin çekirdek yükü, Z* , o elektrona net olarak etki eden çekirdek yükü olarak tanımlanır. Etken çekirdek 
yükü, atom numarasından, Z, perdeleme sabiti, S, çıkartılarak hesaplanır: Z* = Z – S 
Daha dıştaki( sağdaki) gruplarda bulunan elektronlar, daha içteki (soldaki) gruplarda bulunan elektronları perdelemez. Başka 
bir deyişle bu elektronların perdeleme sabitine katkısı sıfırdır. 
ns veya np elektronları için; 

• Aynı (ns,np) grubunda bulunan her elektronun S’ye katkısı 0.35'tir. Sadece (1s) grubunda katkı 0.30'dur. 
• (n-1) grubundaki her elektronun katkısı 0.85'tir. 
• (n-2) ve daha içteki gruplardaki her elektrondan gelen katkı 1.00'dir. 

nd veya nf grubundaki elektronlar için; 
• Aynı nd veya aynı nf grubundaki her elektrondan gelen katkı 0.35'tir. 
• Daha içteki (soldaki) gruplarda bulunan her elektrondan gelen katkı 1.00'dir.

Mg : 1s2 2s2 2p6 3s2, en dış katmanda yani 3s orbitalinde bulunan elektron için hesaplama yapılır.
Slater kuralına göre elektron gruplanması : (1s2)(2s2, 2p6)(3s2)
Z* = Z – S = 12 – [(1 x 0.35) + (8 x 0.85) + (2 x 1.00)] = 2.85
 Doğru Cevap C

35. Aşağıdakilerden hangisinde I3
-  iyonunun molekül şekli ve merkez atomun yaptığı hibritleşme türü doğru olarak 

verilmiştir?

A) Açısal-sp2

B) Doğrusal-sp3d

C) Düzlem üçgen-sp2

D) Üçgen piramit-sp3

E) Açısal-sp3

ÇÖZÜM

Toplam valans elektron sayısı = 21 + 1 = 22, I merkez atomuna tek sigma bağıyla bağlanan 2 I’un etrafında 8 elektron vardır 
(2 x 8 =16), merkez atom üzerinde 3 çift bağa katılmayan elektron vardır. VSEPR modeline göre AX2E3 yapısındadır. Merkez 
atom sp3d hibritleşmesi yapmıştır. Elektron çiftleri üçgen düzlemde, I atomları bu düzleme dik doğrultuda iki uçta yer alır ve 
doğrusal geometriye sahiptir.

 Doğru Cevap B
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36. Aşağıdakilerin hangisinde NO (I), NO2  (II) ve NO3  (III) molekül veya iyonlarının sahip oldukları azot-oksijen 
bağ uzunlukları sıralaması doğru olarak verilmiştir?

A) II > I > III

B) I > II > III

C) III > II > I

D) I > III > II

E) II > III > I

ÇÖZÜM

Molekül ve iyonların Lewis yapıları aşağıda verilmiştir.

Bağ derecesi arttıkça, uzunluk azalır.

Bağ dereceleri : NO > NO2
  > NO3

Uzunluk : NO3
  > NO2

  > NO
III > II > I

 Doğru Cevap C

37. Şekerin suda çözünmesi ve benzen molekülünün buharlaşması olayları ile ilgili tanecikler arası etkileşimler 
aşağıdaki şıkların hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

A) İyon-Dipol/London Kuvvetleri

B) Hidrojen bağı/Dipol-İndüklenmiş dipol

C) London kuvvetleri/Dipol-Dipol

D) Hidrojen bağı/ London kuvvetleri

E) Dipol-İndüklenmiş dipol/Hidrojen bağı

ÇÖZÜM

Şeker suyun içinde iyonlarına ayrışamayan bir moleküldür. Fakat yapısında –OH grupları bulunur ve su ile hidrojen bağları 
kurar. 

Benzen molekülü apolar yapıya sahiptir ve molekülleri arasında en etkin kuvvet türü London kuvvetlerdir. Buharlaşması 
esnasında bu bağlar kırılır. 

 Doğru Cevap D

-

- -

-

- -
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38. Kristal Alan Teorisi; koordinasyon bileşiklerinin kimyasal yapılarını açıklamada kullanılan en etkin kuramlardan 
birisidir. Kristal Alan Teorisi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ligantların kuvvet sıralamasını deneysel verilere bağlı olmadan açıklar.

B) Ligantlar negatif yüklü tanecikler olarak kabul edilirler.

C) Metal-ligant etkileşimini tamamen elektrostatik olarak inceler.

D) Çoğu koordinasyon bileşiklerinin neden renkli olduklarını açıklar.

E) Koordinasyon bileşiklerinin manyetik özellikleri hakkında bilgi verir.

ÇÖZÜM

Kristal alan teorisi, koordinasyon bileşiklerini oluşturan merkez pozitifli iyon ve negatif yüklü tanecikler olarak kabul edilen 
ligantlar arasındaki elektrostatik etkileşimi inceler.

Elektron geçişlerinin enerji değerleri deneysel olarak saptanır ve değişim parameterlere göre değerlendirilir. Bu veriler 
koordinasyon bileşiğinin kararlılığına metal iyonunun, ligant değişiminin etkisini incelemek için de kullanılır. Bu enerji 
geçişlerinin dalga boylarının görünür bölgede olması, çoğu koordinasyon bileşiklerinin renkli olmasını sağlar ve bu geçişleri 
KAT inceler.

Kristal alana giren d orbitallerinin, enerji seviyeleri ve buna bağlı olarak elektronların konfigürasyonu değişebilir, bu bilgiler 
bileşiklerin manyetik özellikleri hakkında bilgi verir.

Bu bilgilere göre yalnızca A şıkkında verilen bilgi yanlıştır.

 Doğru Cevap A

39. Aşağıdakilerin hangisinde iyonik katılar hakkında verilen bilgi yanlıştır?

A) Aralarından en az boşluk kalacak şekilde sıkı istiflenirler.

B) Hekzagonal ve kübik olmak üzere iki tür sıkı istiflenme vardır.

C) Çoğunlukla kristal örgü yapılarına sahiptirler.

D) En az boşluk kübik sıkı istiflenmenin bir türü olan hacim merkezli kübik yapıdadır.

E) NaCl yapısında birim hücre Cl- iyonları tarafından oluşturulan yüzey merkezli küptür.

ÇÖZÜM

İyonik katılar, çoğunlukla ağ örgülü kristal yapıdadırlar. İyonların yerleşme şekillerine göre farklı tip birim hücreler 
oluştururlar. Her iyonik katı, kendisini oluşturan iyonların boyutlarına göre aralarından en az boşluk kalacak şekilde istiflenir. 
A ve C şıkkı doğrudur.

Sıkı istiflenme tipleri iki çeşittir. Hekzagonal sıkı istiflenme (hsi) ve kübik sıkı istiflenme (ksi). Bir birim hücredeki en az 
boşluk hacmini veren istiflenme tipidir. Kübik sıkı istiflenmenin diğer bir adı da yüzey merkezli küptür. B şıkkı doğru, D 
şıkkı yanlıştır.

NaCl tuzunun oluşturan Cl- iyonları yüzey merkezli kübik hücreyi oluşturur, Na+ iyonları ise oktahedral boşluklara yerleşir. 
E şıkkı doğrudur.

 Doğru Cevap D
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40. Aşağıdaki molekül çiftlerinden hangisi aynı molekül geometrisine ve merkez atom hibritleşmesine sahiptir?

A) SO3
2- ve NO3

-

B) SF4 ve XeF4

C) PCl3 ve BF3

D) BH3 ve CO3
2-

E) XeF2 ve SnCl2

ÇÖZÜM

SO3
2- toplam valans elektron sayısı = 6 + 18 + 2 = 26, S merkez atomuna bağlanan 3 O’in etrafında 8 elektron vardır  

(3 x 8 =24), merkez atom üzerinde 1 çift bağa katılmayan elektron vardır. VSEPR modeline göre AX3E yapısındadır. Merkez 
atom sp3 hibritleşmesi yapmıştır. Molekül üçgen piramit geometriye sahiptir.

NO3
- toplam valans elektron sayısı = 5 + 18 + 1 = 24, N merkez atomuna bağlanan 3 O’in etrafında 8 elektron vardır  

(3 x 8 =24), merkez atom üzerinde bağa katılmayan elektron yoktur. VSEPR modeline göre AX3 yapısındadır. Merkez atom 
sp2 hibritleşmesi yapmıştır. Molekül üçgen düzlem geometriye sahiptir.

SF4 toplam valans elektron sayısı = 6 + 28 = 34, S merkez atomuna tek sigma bağıyla bağlanan 4 F’un etrafında 8 elektron 
vardır (4 x 8 =32), merkez atom üzerinde 1 çift bağa katılmayan elektron vardır. VSEPR modeline göre AX4E yapısındadır. 
Merkez atom sp3d hibritleşmesi yapmıştır. Molekül bozulmuş tetrahedral geometriye sahiptir.

XeF4 toplam valans elektron sayısı = 8 + 28 = 36, Xe merkez atomuna tek sigma bağıyla bağlanan 4 F’un etrafında 8 elektron 
vardır (4 x 8 =32), merkez atom üzerinde 2 çift bağa katılmayan elektron vardır. VSEPR modeline göre AX4E2 yapısındadır. 
Merkez atom sp3d2 hibritleşmesi yapmıştır. Molekül kare düzlem geometriye sahiptir.

PCl3 toplam valans elektron sayısı = 5 + 21 = 26, P merkez atomuna bağlanan 3 Cl’un etrafında 8 elektron vardır (3 x 8 =24), 
merkez atom üzerinde 1 çift bağa katılmayan elektron vardır. VSEPR modeline göre AX3E yapısındadır. Merkez atom sp3 
hibritleşmesi yapmıştır. Molekül üçgen piramit geometriye sahiptir.

BF3 toplam valans elektron sayısı = 3 + 21 = 24, B merkez atomuna bağlanan 3 F’un etrafında 8 elektron vardır  
(3 x 8 =24), merkez atom üzerinde bağa katılmayan elektron yoktur. VSEPR modeline göre AX3 yapısındadır. Merkez atom 
sp2 hibritleşmesi yapmıştır. Molekül üçgen düzlem geometriye sahiptir.

BH3 toplam valans elektron sayısı = 3 + 3 = 6, B merkez atomuna bağlanan 3 H’in etrafında 2 elektron vardır (3 x 2 =6), merkez 
atom üzerinde bağa katılmayan elektron yoktur. VSEPR modeline göre AX3 yapısındadır. Merkez atom sp2 hibritleşmesi 
yapmıştır. Molekül üçgen düzlem geometriye sahiptir.

CO3
2- toplam valans elektron sayısı = 4 + 18 + 2 = 24, C merkez atomuna bağlanan 3 O’in etrafında 8 elektron vardır  

(3 x 8 =24), merkez atom üzerinde bağa katılmayan elektron yoktur. VSEPR modeline göre AX3 yapısındadır. Merkez atom 
sp2 hibritleşmesi yapmıştır. Molekül üçgen düzlem geometriye sahiptir.

XeF2 toplam valans elektron sayısı = 8 + 14 = 22, Xe merkez atomuna tek sigma bağıyla bağlanan 2 F’un etrafında 8 elektron 
vardır (2 x 8 =16), merkez atom üzerinde 3 çift bağa katılmayan elektron vardır. VSEPR modeline göre AX2E3 yapısındadır. 
Merkez atom sp3d hibritleşmesi yapmıştır. Elektron çiftleri üçgen düzlemde, F atomları bu düzleme dik doğrultuda iki uçta 
yer alır, molekül doğrusal geometriye sahiptir.

SnCl2 toplam valans elektron sayısı = 4 + 14 = 18, Sn merkez atomuna tek sigma bağıyla bağlanan 2 Cl’un etrafında 8 elektron 
vardır (2 x 8 =16), merkez atom üzerinde 1 çift bağa katılmayan elektron vardır. VSEPR modeline göre AX2E yapısındadır. 
Merkez atom sp2 hibritleşmesi yapmıştır. Molekül açısal geometriye sahiptir.

D şıkkında verilen çift, BH3 ve CO3
2- aynı merkez atom hibritleşmesine ve molekül geometrisine sahiptir.

 Doğru Cevap D
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41. (i) CsI, (ii) LiI, (iii) NaI katılarının suda çözünürlüklerinin artış sıralaması aşağıdakilerden hangisi doğru olarak 
verilmektedir?

A) i < iii < ii

B) iii < ii < i

C) ii < i < iii

D) i < ii < iii

E) iii < i < ii

ÇÖZÜM

Katı maddelerin suda çözünürlükleri, oluşan iyonların solvasyon enerjileriyle ilişkilidir.

1A grubu iyonlarını karşılaştırdığımızda, yukarı doğru yarıçap azalır fakat yük sabittir. Yük/yarıçap oranının artması su 
molekülleri tarafından daha ekzotermik olarak hidroliz olmasına sebep olur ve katının çözünürlüğünü artırır.

Bu nedenle, çözünürlük i < iii < ii şeklindedir.

Doğru Cevap A

42. Temel halde elektron dizilimi baş kuantum sayısı 4, açısal momentum kuantum sayısı 1 olan orbitalle sona eren 
ve birbirini takip eden iyonlaşma enerjileri sıralamasında dördüncü iyonlaşma enerjisinde bir sıçrama gözlenen 
element aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cu

B) Zn

C) Ga

D) Ge

E) As

ÇÖZÜM

Baş kuantum sayısı 4, açısal kuantum sayısı 1 olan bir elektron 4p orbitalindedir. 

4. iyonlaşma enerjisinde bir sıçrama gözlemlenmesi, bu elementin +3 değerlikli iyonunun tercih edildiğini ve kararlı olduğunu 
gösterir. 

Bu bilgiler ışığında element 4s2 4p1 elektronlarını vererek kararlı iyonu oluşturur. Valans elektronları 4s2 4p1 olan element ise 
Ga’dur.

 Doğru Cevap C



KİMYA

27

43. Aşağıda verilen iyonik bileşiklerin erime noktalarının artış sıralaması hangi şıkta doğru verilmiştir?

I. MgCl2   II. NaCl   III. Al2Br6 

A) I < II < III

B) II < I < III

C) III < II < I

D) III < I < II

E) I < III < II

ÇÖZÜM

MgCl2 ve NaCl ağ örgülü kristal yapısındadır. Al2Br6 ise moleküler yapıdadır.
En düşük erime noktasına moleküller arası bağları daha zayıf olduğundan Al2Br6 sahiptir. 
Magnezyum iyonu +2 yüklüyken, sodyum iyonu +1 yüklüdür. Bu nedenle MgCl2’nin daha yüksek erime noktasına sahip 
olması beklenir. Ancak magnezyum klorür tamamen iyonik karakterli değildir ve bağın kovalent karakteri NaCl içindeki bağa 
göre daha fazladır. Bu nedenle NaCl daha yüksek erime noktasına sahiptir.
MgCl2 en: 714 °C  NaCl en : 801 °C
III < I < II

Doğru Cevap D

44. Çoğu geçiş metal bileşikleri renklidir. Renkliliğin bir nedeni geçiş metallerinin sahip oldukları d orbitallerinin 
ligantlar varlığında farklı enerji seviyelerine yarılması ve bu d orbitalleri arasındaki elektronik geçişlerin 
enerjisinin görünür bölgeye düşmesidir. Sadece bu açıklamayı ve geçiş metallerin elektronik dizilimlerini dikkate 
alarak aşağıda verilen geçiş metal kompleks iyonlarının hangisinin renksiz olmasını beklersiniz?

A) [NiCl4]
2-

B) [CoCl6]
3-

C) [TiCl6]
2-

D) [FeCl6]
4-

E) [CuCl4]
2-

ÇÖZÜM

Komplekslerin merkezinde bulunan geçiş metal iyonlarının d elektron sayılarını inceleyelim.
[NiCl4]

2-  :  Ni2+ : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8

[CoCl6]
3-  :  Co3+ : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6

[TiCl6]
2-    :  Ti4+ : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 

[FeCl6]
4-  :  Fe2+ : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6

[CuCl4]
2-  :  Cu2+ : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9

[TiCl6]
2-  dışında diğer tüm kompleksler d elektronlarına sahiptir ve bu elektronların enerji seviyeleri arasındaki geçişi 

komplekslerin renkli olmasını sağlar.
[TiCl6]

2- kompleks iyonunun, d elektronuna sahip olmadığından renksiz olması beklenir.

 Doğru Cevap C
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45. 0.25 M NH4HCOO çözeltisinin 25 oC’deki pH değeri nedir? (HCOOH için Ka = 1.77 x10-4 ; NH3 için Kb=1.76x10-5).

A) 3.58

B) 4.50

C) 6.50

D) 8.40

E) 9.00

ÇÖZÜM

Verilen tuz, suyun içinde amonyum ve format iyonlarına ayrışır. İyonlar aşağıdaki dengeleri oluştururlar.

NH4
+ + H2O   NH3 + H3O

+   Ka1 = Ksu / Kb(NH3)

HCOOH + H2O  HCOO- + H3O
+ Ka2 = Ka(HCOOH)

Aynı çözeltinin içinde olduklarından, iki farklı denge eşitliğindeki hidronyum iyonları derişimi eşittir. Bu iki dengeden elde 
edilen denge, amonyum ve format iyonlarının reaksiyon dengesidir.

 Doğru Cevap C

46. PH3; NH3; AsH3 Lewis bazlarını, bazlık kuvvetine göre büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

A) NH3 > AsH3 > PH3  

B) NH3 > PH3 > AsH3 

C) AsH3 > PH3 > NH3 

D) PH3 > NH3 > AsH3 

E) AsH3 > NH3 > PH3 
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ÇÖZÜM

Grup 15 elementlerinin hidrür bileşikleri için, grupta aşağı gidildikçe molekül boyutu artar ve merkez atom elektronegatifliği 
azalır. Bu da elektron donörlüğü etkisini ve dolayısıyla bazlığı zayıflatır. 

Bazlık : NH3 > PH3 > AsH3

 Doğru Cevap B

47. Aşağıdaki reaksiyon için denge sabitini hesaplayınız.

2Fe+3 + 3I-  ⇌ 2Fe+2 + I3
-

Fe+3 + e-  ⇌ Fe+2      Eo= 0,771 V

I3
- + 2e-  ⇌ 3I-        Eo= 0,536 V

A) 8.80x107

B) 3.52x102

C) 2.21x103

D) 7.80x101

E) 5.41

ÇÖZÜM

Reaksiyonda, Fe(III) iyonu Fe(II) iyonuna indirgenir ve bu yarı hücre katottur. 

I- iyonu I3
  iyonuna yükseltgenmiştir, bu yarı hücre anottur.

Bu tepkime için elektron değişimi, n, 2’dir.

 Doğru Cevap A

-
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48. [Ti(H2O)6]
+2; [Ni(H2O)6]

+2; [Cu(H2O)6]
+2; [Fe(H2O)6]

+2; [Fe(H2O)6]
+3 asitlerinden hangisi en kuvvetli asittir?

A)  [Ni(H2O)6]
+2

B) [Ti(H2O)6]
+2

C) [Fe(H2O)6]
+2

D) [Cu(H2O)6]
+2

E) [Fe(H2O)6]
+3

ÇÖZÜM

Katyonun yükü ne kadar büyük, yarıçapı da ne kadar küçükse protonun ayrılması o kadar kolay -asitlik kuvveti de o kadar 
büyük olur. Elektrostatik bir parametre olan (z2/r) oranıyla asitlik doğru orantılıdır.

Şıklarda verilen tüm geçiş metali aynı periyotta olan d grubu elementleridir ve aynı yüke sahip olan iyonların yarıçapları 
birbirine yakındır. Bu nedenle asitliği belirleyecek olan birincil parametre metal iyonunun yüküdür. 

Verilen iyonlardan en fazla yüke sahip olan Fe3+ tür ve [Fe(H2O)6]
+3 en kuvvetli asittir.

 Doğru Cevap E

49. 100 mL 0,10 M Fe+2 çözeltisi, 0,10 M Ce+4 çözeltisi ile titre ediliyor. Eşdeğerlik noktası potansiyeli nedir? 

Fe+3 + e-    ⇌ Fe+2      Eo= 0.68 V (1,0 M H2SO4)
Ce+4 + e-    ⇌ Ce+3      Eo= 1.44 V (1,0 M H2SO4)

A) 0.61 V

B) 0.91 V

C) 1.06 V

D  2.25 V

E) 3.81 V



KİMYA

31

ÇÖZÜM

Eşdeğerlik noktasında katot ve anot potansiyelleri birbirine eşittir. 

[Fe2+] = [Ce4+] ve [Fe3+] = [Ce3+] eşitliklerini  kullandığımızda,

2 Eeş = +2.12 V sonucuna ulaşırız.

Eeş = +1.06 V

 Doğru Cevap C

50. aOH- + bMnO4
  + cMn+2 → dMnO2 + eH2O

Yukarıdaki reaksiyon en küçük katsayılarla denkleştirildiğinde, tepkime katsayıları için aşağıdaki verilenlerden 
hangisi doğrudur?

A  a=3 ; d=2

B) b=1 ; d=1

C) c=3 ; d=5

D) a=5 ; e=11

E) c=5 ; d=6

-
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ÇÖZÜM

Yukarıda verilen bir redoks tepkimesidir MnO4  iyonu MnO2’ye indirgenirken, Mn2+ iyonu MnO2’ye yükseltgenir.

3/  4 OH- + Mn2+  → MnO2 + 2e- + 2H2O

2/  2H2O + 3e- + MnO4  → MnO2 +4 OH-

   4 OH- + 2 MnO4 + 3 Mn2+ → 5 MnO2 + 2H2O

Bu durumda C şıkkında verilen c=3, d=5 eşitlikleri doğrudur.

 Doğru Cevap C

-

-

-


