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1. Aşağıda verilen organik molekül sınıflarının hangisinde genel formülü yanlış verilmiştir?

A)  Karboksilik asit RCOOH

B)  Ester   R-O-COR

C)  Amit   R-CONR2

D)  Anhidrit  RO-CO-OR

E)  Eter       R-O-R

ÇÖZÜM

A, B, C ve E seçeneklerinde  organik moleküllerin genel formülü doğru verilmişken D seçeneği aşağıda açık yapısı gösterildiği 
gibi bir dialkil karbonat bileşiğine ait yapıyı ifade etmektedir. Anhidritler iki mol asitten bir mol su ayrılması ile oluşmuş 
bileşiklerdir ve bu bileşikler aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi  formüle edilirler.

Organik asitlerde olduğu gibi, inorganik oksi asitlerin de anhidritleri mevcuttur. Örneğin nitrik asit anhidritin oluşumu ve açık 
yapısı aşağıda verilmiştir. 

 Doğru Cevap D

2. Aşağıda verilen çiftlerden hangisi birbirinin allotropu değildir?

A) Oksijen molekülü ve ozon molekülü

B) Grafit ve elmas

C) Grafit ve C60 molekülü

D) Kırmızı fosfor ve beyaz fosfor

E) P2O5 ve P4O10
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ÇÖZÜM

ALLOTROP: Aynı elementin atomları uzayda farklı yapı ve dizilişte bir araya gelerek farklı geometrik şekil ve fiziksel özellik 
göstermesine Allotrop denir. Örneğin grafitle elmas, beyaz fosforla kırmızı fosfor, rombik kükürtle monoklinik kükürt, ozon 
ile oksijen birbirinin allotropudur. Allotropların çözünürlük, erime/kaynama noktası kristal yapıları, bağ yapıları, iletkenlik 
gibi fiziksel özellikleri tamamen farklı  kimyasal özellikleri benzer ancak kimyasal tepkimelere girme hızları (aktiflikleri) 
birbirinden farklıdır. Aşağıdaki tabloda karbon atomunun iki allotropunun özellikleri mukayese edilmiştir.

Elmas (C) Grafit

·  Elektrik akımını iletmez.

·  Yapısında π (pi) bağı yoktur.

·  Erime ve kaynama noktası oldukça yüksektir.

·  Elektrik akımını iletir.

·  Yapısında π (pi) bağı vardır.

·  Erime ve kaynama noktası düşüktür.

Yandıkları zaman ikisinde de karbondioksit gazı oluşur ancak tepkime hızları oldukça farklıdır. 

 
Soruda E seçeneği dışındaki öncüllerde verilen çiftlerden hepsi birbirinin allotropu iken, E seçeneğinde P2O5 ve P4O10, fosforun 
iki farklı yapıda  oksijenli bileşiklerini temsil etmektedir. 

Doğru Cevap E 

3. Alçı taşının formülü hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) CaCO3

B) CaSO4.2H2O

C) CaO

D) CaCO3.2H2O

E) CaC2

ÇÖZÜM

CaSO4.2H2O  : Alçı taşı 

CaO  : Sönmemiş kireç

Ca(OH)2  : Sönmüş kireç

CaC2  : Karpit veya kalsiyum karpit (Kimyasal adı: Kalsiyum karbür) 

CaCO3  : Kireç taşı

CaCO3.2H2O : Kireç taşının hidratlı şeklidir. Halk dilinde kullanılan yaygın bir adı  yoktur.  
      Kimyasal adı: Kalsiyumkarbonat dihitrat’tır. 

Doğru Cevap B 
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4. Aşağıdaki tepkimede kullanılacak 0.5 N, 100 ml KMnO4 çözeltisini hazırlamak için alınması gereken KMnO4 'ın 
gram miktarı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Denkleştrilmemiş tepkime

MnO4
-     +     H2O2   +  H+     Mn+2    +   O2   +  H2O

A) 4.74               B) 7.90               C) 15.8               D) 0.79               E) 1.58

ÇÖZÜM

Tepkimede  mangan +7’den, +2’ye indirgenmiştir. Dolayısıyla tepkimede kullanılacak KMnO4 ‘ın tesir değerliği 5’tir.

Normalite = Molarite x TD;   0.5= Molarite x 5; Molarite = 0.1 mol/L

n = Molarite x V = 0.1 mol/L  x  100x10-3 L= 0.010 mol KMnO4

MA(KMnO4) = (39.1 + 54.9 + 64.0) g/mol = 158 g/mol

m(KMnO4)= 0.01 mol x 158 g/mol= 1.58 g

Doğru Cevap  E 

5. Bazı halojenli bileşikler ve kullanım alanları ile alakalı eşlemeler hangi seçenekte yanlış verilmiştir?

A) KI: Guatr hastalığı tedavisinde 

B) CF4: Diş çürümelerini önlemede

C) NaClO: Ağartıcı ve dezenfektan olarak 

D) Vinil klorür: Plastik endüstrisinde

E) TEFLON: Isıya dayanıklı malzeme yapımında

ÇÖZÜM

A) KI: Guatr hastalığı tedavisinde:  İyot eksikliği insanlarda guatr hastalığına sebep olur. Bu yüzden iyotlu tuzlar bu hastalığı 
tedavi etmede veya insanları bu hastalıktan korumak için, besinlerden yeterli iyot alınmaması durumunda takviye niteli-
ğinde verilen bir araçtır. 

B) CF4: Diş çürümelerini önlemede: İnsanlarda flor eksikliği kemiklerde hasara ve diş çürümelerine yol açar. Bu yüzden eğer 
besinler ve içtiğimiz su ile vücudun ihtiyaç duyduğu florür iyonu karşılanamıyorsa, takviye niteliğinde florür kaynağı 
alınması gerekir. Ancak CF4 gibi kovalent bir bileşik, flor kaynağı olarak kullanılamaz. İyonik yapıda bir florür tuzunun 
kullanılması gerekir.

C) NaClO: Ağartıcı ve dezenfektan olarak: Sodyumhipoklorit çamaşır suyunun ana maddesidir ve hem mikropları bertaraf 
etmede dezenfektan hem de çamaşır ve bulaşıkları ağartmada bir temizleme aracı olarak kullanılır.

D) Vinil klorür: Plastik endüstrisinde: Vinil klorür (CH2=CHCl), PVC olarak bilinen polimerik malzemenin yapı taşıdır.

E) TEFLON: Isıya dayanıklı malzeme yapımında: TEFLON tetrafloretilen  monomerinden oluşmuş bir polimerdir. Sert, aşın-
ması güç, ve çözünürlüğü düşük olduğu için ateşe dayanıklı malzemelerde (örneğin tencere, tava kaplamalarında) ve hafif 
ve dayanıklı olduğu için, mukavemet gerektiren pek çok malzemenin yapımında kullanılır.

Doğru Cevap  B 
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6. 0.8 M sodyum asetatın (CH3CO2Na) pH’ı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

(Asetik asit, CH3CO2H, için Ka=1.8x10-5).

A) 4.7                B) 5.1               C) 7.0               D) 8.9               E) 9.3

ÇÖZÜM

CH3CO2Na  kuvvetli bir baz olan NaOH ve zayıf asit olan CH3CO2H’tan oluşmuş bir tuzdur ve bu tür tuzlarda anyon hidrolize 
uğrar ve çözeltiye bazik özellik kazandırır.

Verilen çözeltinin hidroliz sonrası denge halindeki konsatrasyonları (0.8 - x ve x) molarite birimiyle verilmiştir. 
Bu ifadeler denge sabitinde yerine konulduğunda, konsantrasyonların sayısal değerleri bulunur.

Doğru Cevap E 

7. 1x10-8 M HCl’in sulu çözeltisinin pH’ı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) 6.00               B) 6.80               C) 6.98               D) 7.02               E) 8.00

ÇÖZÜM

Kuvvetli asitlerin derişik çözeltilerinde asitten gelen [H+], suyun ayrışmasından ileri gelen [H+]’dan çok fazla olduğu için, 
sudan gelen [H+] miktarı asitten gelen [H+]’nın yanında ihmal edilecek kadar küçüktür. 
Ancak derişik asitlerin seyreltik çözeltilerinde, asitten gelen [H+] miktarı da düşük olduğu için,   sudan gelen [H+] miktarı 
ihmal edilemez.  
Bu durumda asitten gelen [H+] miktarı 1.0 x 10-8 M’dır. Sudan gelen [H+] miktarına [H+]H2O diyelim ve bu da k olsun. 
[H+]total = 1.0 x 10-8 + k
Suyun ayrışmasından açığa çıkan [H+]H2O = [OH–]H2O olduğunu da dikkate alırsak;
[H+] [OH–] = 1.0 x 10-14

(1.0 x 10-8 + k) (k) = 1.0 x 10-14

k2 + 10-8 k - 10-14 = 0
k = 9.5 x 10-8 (anlamlı olan kök) 
[H+] = 1.0 x 10-8 + 9.5 x 10-8 
= 10.5 x 10-8 
= 1.05 x 10-7 
pH = - log [H+] = - log (1.05 x 10-7) = 6.98

Doğru Cevap C 



KİMYA

5

8. 0.5 M NH3 ve 0.5 M HCl kullanılarak pH=9.86 olan 300 ml’lik  bir çözelti hazırlamak için alınması gereken NH3 
ve HCl miktarları hangi seçenekte doğru verilmiştir? (NH3 için Kb=1.8x10-5)

A)  100 ml NH3, 200 ml HCl

B)  150 ml NH3, 150 ml HCl

C)  200 ml NH3, 100 ml HCl

D)  250 ml NH3, 50 ml HCl

E)  275 ml NH3, 25 ml HCl

ÇÖZÜM

Çözeltinin bazik olması, alınacak amonyak miktarının asitin miktarından fazla olması gerektiğini gösterir. Bu da hazırlanacak 
çözeltinin tampon olduğu anlamına gelir çünkü ortamda zayıf bir baz ve bunun tuzu olacaktır.

Doğru Cevap D  

 
9. Düzlem polarize ışığı çeviren dimetil siklopentanın kaç tane optik izomeri mevcuttur?

 A) 2               B) 3               C) 4               D) 7               E) 8

ÇÖZÜM

1,1; 1,2; ve 1,3- olmak üzere temelde üç farklı dimetil siklopentan yazılabilir. 1,1-dimetil siklopentanın (I), stereojenik karbonu 
olmadığı için optik izomeri yoktur ve bu molekülü içeren çözelti düzlem polarize ışığı çevirmez. 1,2; ve 1,3-siklopentan her 
ikisi de  stereojenik  iki karbon atomu taşıdığı için, her bir türde de simetri ekseni olduğu için 2n -1 formülünden her birinin 
=22-1 =3 stereoizomeri vardır. Bu stereoizomerlerden II ve III  mezo yapısındadır ve mezo bileşikleri, tıpkı rasemik karışımlar 
gibi düzlem polarize ışığı çevirmezler. IV, V, VI ve VII stereoizomerlerinden oluşan çözeltiler düzlem polarize ışığı çevirir.

Doğru Cevap C 
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10. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin 0.1 M’lık sulu çözeltisinin pH’ı 7.0’dan küçüktür?

A) CH3CO2Na               B) NaF               C) NH3               D) C6H5CO2Na               E) NH4Cl

ÇÖZÜM

Zayıf asitlerin tuzları bazik karakterdedir çünkü bu tuzların anyonları hidrolize uğrar ve ortamın -OH iyonu derişimini 
artırırlar. Zayıf bazların tuzları ise asidik karakterdedir çünkü bu tuzların katyonları hidrolize uğrar ve ortamın H+ iyonu 
derişimini artırırlar. 

A zayıf bir asit olan asetik asitin (CH3CO2H) tuzudur ve bazik karakterdedir, çözeltilerinin pH’ı 7’den büyüktür.

B zayıf bir asit olan hidrojen florürürün (HF) tuzudur ve bazik karakterdedir, çözeltilerinin pH’ı 7’den büyüktür.

C seçeneğinde verilen NH3 zayıf bazdır ve çözeltilerinin pH’ı 7’den büyüktür.

D zayıf bir asit olan benzoik asitin (C6H5CO2H)  tuzudur ve bazik karakterdedir, çözeltilerinin pH’ı 7’den büyüktür.

E zayıf bir baz olan  NH3’ın  tuzudur ve asidik karakterdedir, çözeltilerinin pH’ı 7’den küçüktür. Amonyum iyonu hidrolize 
uğrayarak çözeltinin hidronyum iyonu derişimi artırır.

Doğru Cevap E 

11. Aşağıda verilen moleküller içinde en güçlü baz hangisidir?

A) CH3CH2Li

B)  CH2=CHLi

C)  HC ≡ CLi

D) CH3CH2OLi

E)  LiNH2 
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ÇÖZÜM

Tüm seçeneklerdeki bazlar genel olarak kuvvetli baz sınıfına girer. Ancak bunların hepsinin bazlık kuvvetleri farklıdır. Soruyu 
iki farklı yaklaşımla çözebiliriz.

A) I. Yaklaşım: Molekülde baz olarak davranan atomun (anyon yada elektron çifti içeren atom) üzerindeki elektron yoğunlu-
ğunu artıran, diğer bir ifadeyle proton (H+) bağlama kapasitesini artıran her faktör bazlık gücünü artırırken, aksi durumda 
bazlık gücü düşer. Verilen bazlardan üçünde baz olarak davranan atom karbon, diğer birinde oksijen ve sonuncusunda ise 
azottur ve hepsi de metal tuzu yani temelde birer anyondur. Burada anyonun elektronlarını baz olarak kullanma potansiyeli 
yada protonu (H+) bağlama kabiliyetini belirleyen faktör, elektronların ilgili atom çekirdeği tarafından çekilme gücü ile 
ters orantılıdır. C, O ve N atomları içinde en elektronegatif atom oksijendir ve bu yüzden oksijenin, H+’yı elektronları ile 
bağlama kabiliyeti diğerlerine göre daha düşüktür. Bu yüzden verilen bileşikler içinde en zayıf bazın CH3CH2OLi olduğu-
nu söylemek mümkündür. Karbondan türeyen bazların (CH3CH2Li,  CH2=CHLi,  HCCLi) bazlık gücünü de aynı yaklaşım 
ile izah edebiliriz.  HCCHLi molekülünde karbon atomunu hibritleşmesi sp (%50 s karakteri), CH2=CHLi’da sp2 (%33.3 
s karakteri) ve CH3CH2Li’da sp3’tür (%25 s karakteri). s orbitalleri küresel yapıya sahip olduğu için (p orbitalleri elipsik 
yapıda), ilgili atomda s karakteri arttıkça elektronlar çekirdek tarafından daha güçlü çekilir ve bazlık gücü düşer. Bu üç tür 
içinde en zayıf baz HCCHLi, en güçlü baz ise CH3CH2Li molekülüdür. HCCHLi’daki  yüksek s karakteri bu molekülün 
tıpkı bir elektronegatif atomdaki gibi bazlığının düşmesine sebep olur ve HCCHLi bazını elektronegatif azot atomundan 
türeyen LiNH2 bazından da daha zayıf baz yapar. Bu durumda baz kuvvetleri sıralaması;

CH3CH2Li  >  CH2=CHLi  >  LiNH2  > HCCLi   > CH3CH2OLi  

şeklindedir. 

B) II. Yaklaşım: “Bir asit ne kadar zayıf ise konjüge bazı o kadar güçlüdür” kavramından hareketle verilen bazların konjüge 
asitlerinin asitlik güçlerini sıralayarak, bu asitlerin konjüge bazlarının bazlık güçleri konusunda sonuca ulaşabiliriz. Ve-
rilen bazların konjuge asitleri ve asitlik sıralaması aşağıda verilmiştir. CH3CH3 molekülünün çok çok zayıf asit olduğunu 
dikkate alırsak, bunun konjüge bazının çok çok güçlü bir baz olacağını kolaylıkla görebiliriz.

    Asitlik:   CH3CH3    <   CH2=CH2   <   NH3    <   HC ≡ CH   <  CH3 CH2OH  

    pKa                50                    44                36               25                 16

    Bazlık:      CH3CH2Li  >  CH2=CHLi  >  LiNH2  > HC ≡ CLi   > CH3CH2OLi  

Doğru Cevap A 

12. Aşağıda verilen moleküllerin hangisi ya da hangilerinde enol tautomerisinin miktarı keto tautomerisinden daha 
yüksektir?

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

Tautomer kelimesi Yunanca tauto (aynı) ve meros (parça) kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Bir molekülde en az bir 
çift bağın ve bir hidrojen atomunun yer değiştirmesiyle başka bir moleküle dönüşmesine tautomerleşme, bu moleküllere 
de tautomerler denir. Keto-enol tautomerleşmesi en yaygın olarak karşımıza çıkan  tautomerleşmelerden bir tanesi olup 
tautomerleşmenin, organik kimya, biyokimya, farmakoloji ve moleküler biyolojide çok önemli bir rolü vardır. Karbonil 
bileşiklerin çoğunda keto formu enol formuna baskın iken, bazı özel istisnaları da vardır. Örneğin  I yapısında olduğu gibi 
1,3-dikarbonil bileşiklerinde, enol formunda hem molekülde bir konjugasyon (rezonans) olmakta, hem de enol formunda altılı 
halka üzerinden çok tercih edilen molekül içi bir hidrojen bağı oluşarak molekül daha kararlı bir yapıya geçmektedir. Bu da, 
molekülün enol formunun daha baskın olmasını sağlamaktadır.

(II)  yapısında olduğu gibi halkalı yapılarda 1,2-dikarbonil bileşiklerinde, keto formunda aynı uzayda yer alan ve van der 
Waals çapları örtüşen karbonil oksijenleri arasında sterik bir itme söz konusudur.  Enol formunda hem molekül bu sterik 
itmeden kurtulur hem de molekülde bir konjugasyon (rezonans) sağlanır. Buna ilave olarak enol formunda molekül içi bir 
hidrojen bağı oluşarak molekül daha kararlı bir yapıya geçmektedir. Bu da, molekülün enol formunun daha baskın olmasını 
sağlamaktadır.

(III) nolu yapıda molekülün enol formu aromatik yapıdadır. Böyle bir molekülde keto formu hemen hemen hiç oluşmaz. 

Doğru Cevap A  

13. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi ya da hangilerinden ester oluşmaz? (R doymuş alkil grubunu temsil etmektedir).

A) RCO2H
ROH

H+

B) RCO2H
CH2N2

C) ROH
(RCO)2O

NEt3

D) RCOCl
ROH

E) RCO2H
(RCO)2O

NEt3



KİMYA

9

ÇÖZÜM

Aşağıda gösterildiği gibi  A, B, C ve D tepkimelerinden ester sentezi mümkündür. E seçeneğinde verilen asit ile asit anhidritin 
tepkimesinden ester oluşumu söz konusu değildir.

Doğru Cevap E 

14. Al4[M(CN)6]3 kompleks bileşiğinde M olarak gösterilen metalin yükseltgenme sayısı hangi seçenekte doğru 
verilmiştir?

A) 1                B) 2               C) 3               D) 4                E) 6

ÇÖZÜM

Çaprazlama kuralına göre  M(CN)6 ’ün  yükü (-4)’tür.  4 x +3 = 3 x (-4) 

Bu durumda M metalinin yükü +2 olmalıdır. - 4 = M - 6;  M = +2

Doğru Cevap B

15. Bazik ortamda yürüyen aşağıdaki redoks tepkimesi en küçük tam sayılar ile denkleştirildiğinde su molekülünün 
(H2O) alacağı katsayısı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Mn(NO3)2  +   S       MnO4
-   +   SO4

-2  + NO

A) 1                B) 2                C) 3               D) 4               E) 6
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ÇÖZÜM

Sorunun çözümünde en kritik nokta Mn(NO3)2  bileşiğinde hem indirgenen hem de yükseltgenen atomların olmasıdır. Böyle 
durumlarda bileşikteki net elektron alış-verişini göz önüne almak gerekir.

Not: Bu redoks tepkimesi yarı reaksiyon tepkimesi yöntemi ile kolaylıkla çözülebilir. 

Doğru Cevap D

 

16. Aşağıda gösterilen tepkimelerden hangisi yada hangileri ile etilamin elde edilebilir?

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

Nitril bileşiklerinin indirgenme tepkimelerinden primer aminler oluşur. İndirgenme Pt, Pd, Ni vb katalizörler ile katalitik 
indirgenme yoluyla yapılabildiği gibi, LiAlH4 gibi hidrürler ile de kolaylıkla yapılabilir.

 
Amitlerin bazik ortamda brominasyonu Hofmann Düzenlenmesi ile primer aminleri oluşturur. Tepkime izosiyanat ara ürünü 
üzerinden yürür ve bu tepkime karboksilik asit ve türevlerinin aminlere dönüştürülmesinde en yaygın kullanılan tepkimelerden 
biridir. (Karboksilik asit ve türevlerinin aminlere dönüştürülmesinde, diğer yöntemleri için bknz: Curtius Düzenlenmesi, 
Lossen Düzenlenmesi, Schmidt Tepkimesi)

  
Amitlerin  LiAlH4 gibi güçlü hidrür kaynakları ile indirgenme tepkimelerinden primer aminler oluşur.

Doğru Cevap A 

17. CO ve CO2’den oluşan 4.0 gramlık karışım  kapalı bir tank içerisinde yakılarak karışımdaki CO molekülü de 
tamamen CO2’e dönüştürülüyor ve tepkime sonunda tanktaki  toplam CO2 miktarı 4.8 gram olarak ölçülüyor. Bu 
bilgilere göre başlangıçtaki karışımda kaç gram CO vardır?

A) 1.0                 B) 1.2               C) 1.4               D) 2.4               E) 2.6

ÇÖZÜM

Başlangıçta 

 

Tepkime sonrası tankta yalnızca CO2 gazı bulunur ve kütle artışı 0.8 g’dır. Kütlenin korunumu prensibine göre bu artış 
karbonmonoksit gazıyla tepkimeye giren oksijen gazının kütlesidir.

Verilen tepkimeye göre,
  

                                         

Doğru Cevap C 
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18. Ca3(PO4)2 tuzunun doymuş çözeltisinde Ca+2 ve PO4
-3 iyonlarının derişimleri toplamı 8.22x10-7 M olduğuna göre, 

Ca3(PO4)2 tuzunun aynı şartlarda çözünürlük çarpımı (Kçç) hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) 8x10-11                B) 1.3x10-32               C) 4x10-10               D) 5.12x10-31               E) 4x10-12

ÇÖZÜM

Doğru Cevap B 

19. Molalitesi 5.0 olan 400 gramlık bir NaOH çözeltisi hazırlamak için kaç gram NaOH kullanmak gerekir?

A) 60.67               B) 62.67               C) 65.00               D) 66.67               E) 80.00   

ÇÖZÜM

I. Yol

Molalite: 1000 g çözücüde çözünen maddenin mol sayısı demektir.

1000 g suda 5 mol x 40 g/mol (=200 g) NaOH çözülerse, molalitesi 5 olan 1200 g’lık bir çözelti hazırlanmış olur.

1200 g çözelti için 200 g NaOH kullanmak gerekiyorsa, 400 gram çözelti için 200/3= 66.67 g NaOH kullanmak gerekir.

II. Yol

Doğru Cevap  D 
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20. Aşağıdaki verilen moleküllerden hangisi tersiyer amin sınıfındadır?

A)

B)

C)

D)

E)

ÇÖZÜM

Aminler, azota bağlı alkil grubu sayısına göre üç sınıfa ayrılır. Eğer amin grubuna bir alkil grubu bağlı ise primer amin, iki 
alkil grubu bağlı ise sekonder amin ve üç alkil grubu bağlı ise tersiyer amin olarak sınıflandırılır.

Böylece A ve B seçeneklerindeki iki amin de primer amin sınıfında, D ve E seçeneklerindeki iki amin sekonder amin sınıfında 
iken sadece C seçeneğindeki amin tersiyer amin sınıfında yer alır.

Doğru Cevap C 

R-NH2 R2NH R3N
Primer amin Sekonder amin Tersier amin
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21. Aşağıdaki tepkimelerin hangisinde oluşacak ana ürün yanlış verilmiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

ÇÖZÜM

Birden fazla ürünün oluşma olasılığının olduğu tepkimelerde, çoğu zaman en kararlı ara ürün üzerinden  oluşan ürünler ana 
ürün olarak karşımıza çıkar. Bazı durumlarda, örneğin sterik etkinin baskın olduğu bazı tepkimelerde daha kararsız ürünün 
ana ürün olduğu örnekler de  karşımıza çıkabilir. 
Bir tepkimede eğer ara kademede karbokatyon oluşuyor ve bu karbokatyon, komşu karbonlardan her hangi bir atom veya 
grubun göç etmesi ile eğer daha kararlı karbokatyona dönüşebiliyorsa mutlaka düzenlenme olur ve en kararlı karbokatyon 
üzerinden oluşan ürün ana ürün olarak karşımıza çıkar. Bu bilgilerin ışığı altında tüm seçeneklerde verilen tepkimelerden 
oluşan ürünleri tek tek inceleyelim.  A ve C seçeneklerinde ara ürün kararlılığı ürünlerin oluşumunda ana rol oynar.  İlk 
tepkimede, oluşacak muhtemel ara ürünlerden sekonder karbokatyon, primer karbokatyondan daha kararlı olduğu için, katılma 
Markovnikov kuralına göre gerçekleşirken, ikinci katılmada kuvvetli elektron çekici CF3 grubu sekonder karbokatyonu 
kararsız kılar ve bu tepkimede CF3 grubuna daha uzak merkezde oluşan primer karbokatyon daha kararlı bir karbokaton olarak 
tepkimede oluşacak ana ürünü belirler.
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D seçeneğinde tepkime şartlarında oluşan karbokatyon bir alkil göçü ile daha kararlı bir karbokatyona düzenlenmektedir.

 

B seçeneğinde tepkime radikalik ara ürünler üzerinden yürümektedir ve radikalik şartlar altındaki tepkimede de ana ürün  en 
kararlı radikal üzerinden oluşmaktadır. Bu şartlar altında katılma anti Markovnikov kuralına göre gerçekleşir. 

E seçeneğinde hidroborasyon yöntemi ile alkene su katılma tepkimesi gerçekleştirilmiştir. Bu şartlar altında da katılma anti 
Markovnikov kuralına göre gerçekleşir. Hidroborasyonda ana ürünü belirleyen etken sterik etkidir. BH3 molekülünde, mo-
lekülü  H-BH2 şeklinde düşünürsek daha küçük hacimli H atomu daha çok sterik engelli karbona katılırken, daha hacimli  
BH2  sterik açıdan daha az engelli karbon atomunu tercih etmektedir.

Doğru Cevap C 

22. Aşağıdaki karbonhidratlardan hangisi “disakkarit” sınıfındadır?

A) Galaktoz               B) Maltoz               C) Selüloz               D) Fruktoz                E) Nişasta

ÇÖZÜM

Verilen karbonhidratlar içinde aşağıda açık yapıları verildiği gibi, sadece maltoz disakkarittir, iki glikozun dehidrasyonu 
sonucu oluşur. Galaktoz ve fruktoz mono sakkarit, nişasta ve selüloz ise polimerik yapıda karbonhidrat yani polisakkaritttir.

Doğru Cevap B 
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23. Amino asitlerden protein oluşumunda rol alan bağ türü hangi tür molekülerdeki bağ türüne girer?

A) Amit                B) Ester                C) Anhidrit               D) Eter                E) Amin

ÇÖZÜM

Doğru Cevap A 

24. Aşağıdaki karbon iskeleti bir alkolü temsil etmektedir. Alkol işlevsel grubu olan OH hangi karbon  atomuna 
bağlandığında sekonder alkol elde edilir?

A) C1               B) C2                C) C3                D) C4                E) C5

ÇÖZÜM

    Doğru Cevap D 
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25. Atmosfer basıncının 1 bar olduğu bir ortamda bulunan saf X ve Y sıvılarının ısıtılmaları sonucunda verilen ısı 
miktarına bağlı olarak sıcaklıklarındaki değişim grafiği aşağıda verilmiştir. 

Buna göre; 

I. X ve Y sıvılarının başlangıçtaki buhar basınçları eşittir.   
II. Y 92 oC'de buharlaşmaya başlar.    
III. X’in 68 oC'deki buhar basıncı 1 bar'dır. 

Yargılarından hangileri doğrudur?

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

ÇÖZÜM

Isıtılan saf X sıvısı 68 oC'de, Y sıvısı ise 92 oC'de kaynar. Aynı şartlar altında kaynama noktası farklı olan bu sıvılar aynı sıvı 
olamaz. Buhar basıncı sıvılar için ayırt edici bir özelliktir. Bu iki farklı sıvının başlangıçta 25 oC'de buhar basınçları farklıdır. 
I numaralı yargı yanlıştır.

Sıvılar yalnızca kaynama noktalarında değil her sıcaklıkta buharlaşır. II numaralı yargı yanlıştır.

68 oC'de kaynayan X sıvısının kaynama sırasındaki buhar basıncı dış basınca eşittir yani 1 bar’dır. III numaralı yargı doğrudur.

Doğru Cevap A 
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26.  Madde   Sudaki Çözünürlük  Yoğunluk (g/cm3) 
 X(s)      Çözünmüyor    2,2
 Y(k)      Çözünüyor    1,6
 Z(s)      Çözünüyor    0,7

X, Y ve Z saf maddelerinin oda sıcaklığında sudaki çözünürlükleri ve yoğunluklarıyla ilgili bilgiler yukarıda 
verilmiştir (Suyun yoğunluğu 1,0 g/cm3).

Buna göre oda sıcaklığında; 

I. X ile suyun oluşturduğu karışımda X kabın dibinde toplanır.   
II. X ve Y'den oluşan karışım su kullanılarak ayrımsal kristallendirme yöntemiyle ayrıştırılabilir. 
III. Y, Z ve sudan oluşan bir karışım süzüldüğünde süzgeç kağıdında yalnız Y kalır. 

Yargılarından hangileri doğrudur?

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

ÇÖZÜM

Suda çözünmeyen X in yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyük olduğu için X kabın dibinde toplanır. I numaralı yargı 
doğrudur.
X ve Y suya atıldığında, Y suda çözünürken X çözünmediği için süzme işlemi ile birbirlerinden ayrılabilirler. Ayrımsal 
kristallendirme ise çözünebilen fakat çözünürlükleri farklı olan iki katı maddeyi ayırmak için kullanılan bir yöntemdir. II 
numaralı yargı yanlıştır.
Y ve Z suda çözündükleri için süzüldüklerinde süzgeç kağıdında katı kalmaz. III numaralı yargı yanlıştır.

Doğru Cevap A 

27. Saf X, Y ve Z sıvılarının buhar basınçlarının sıcaklıkla değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Buna göre; 

I.  Z'nin normal kaynama noktası 80 0C'dir.   
II.  Molar buharlaşma ısıları arasında X > Y > Z ilişkisi vardır. 
III. Moleküller arası çekim kuvvetleri arasında Z > Y > X ilişkisi vardır.

Yargılarından hangileri doğrudur?

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

Sıvıların bulundukları ortamın basıncı 70 cmHg olduğu için grafikten okunan kaynama noktaları normal şartlar altındaki 
kaynama noktası değildir. Normal kaynama noktasını bulmak için 76 cmHg basınçtaki sıcaklık değerine bakmak gerekir. Z 
nin normal kaynama noktası 80 0C değildir. I numaralı yargı yanlıştır.
Aynı sıcaklıkta sıvıların buhar basıncı sıralaması Z>Y>X şeklindedir. (y eksenine paralel doğrulara sıcaklık sabittir) Molar 
buharlaşma ısıları buhar basınçları ile ters orantılıdır. Molar buharlaşma ısıları arasında X > Y > Z ilişkisi vardır. II numaralı 
yargı doğrudur.

Moleküller arasındaki çekim kuvvetleri fazla olan sıvıların buhar basıncı düşüktür. Moleküller arası çekim kuvvetleri arasında 
X> Y > Z ilişkisi vardır. III numaralı yargı yanlıştır.

Doğru Cevap B

 

28. Aynı ortamda bulunan, sıcaklıkları ve başlangıç hacimleri aynı olan su ve etil alkol sıvıları ağzı açık özdeş kaplarda 
bir süre bekletildiğinde suyun hacminin etil alkolün hacminden daha fazla olduğu gözlemleniyor.

Buna göre; 

I.  Suyun buharlaşma hızı etil alkolünkinden daha yüksektir.   
II.  Aynı sıcaklıkta etil alkolün buhar basıncı suyunkinden daha yüksektir. 
III. Etil alkolün kaynama noktası suyunkinden daha düşüktür.

Yargılarından hangileri doğrudur?

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

ÇÖZÜM

Suyun hacmi etil alkolden fazla olduğuna göre etil alkol daha hızlı buharlaşmıştır. Aynı şartlarda buhar basıncı daha yüksek 
olan etil alkolün buharlaşma hızı sudan fazladır. I numaralı yargı yanlış, II numaralı yargı doğrudur.

Daha kolay buharlaşan etil alkol daha kolay kaynar ve kaynama noktası sudan daha düşüktür. III numaralı yargı doğrudur.

Doğru Cevap D 

29. Radyoaktif X ve Y elementlerinin yarı ömürleri sırasıyla 2 ve 4 yıldır. Buna göre X ve Y elementleri ile ilgili;

I. X, Y’den daha kararsızdır.   
II. Eşit kütleleri alındığında X’in bozunma hızı daha yüksektir. 
III. X’in bozunma sabiti Y’ninkinden daha büyüktür.

Yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

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

Yarı ömrü kısa olan element daha hızlı bozunuyor demektir. Yarı ömrü 2 yıl olan X daha hızlı bozunan, daha kararsız bir 
elementtir. I numaralı yargı doğrudur.
Radyoaktif tepkimeler birinci dereceden kinetiğe sahip olduklarından bozunma sabiti k, yarı ömür t1/2 ile ters orantılıdır.

Bu nedenle yarı ömrü kısa olan X'in bozunma sabiti daha büyüktür. III numaralı yargı doğrudur.
Molekül kütleleri bilinmediğinden, II numaralı yargı için net bir yorum yapılamaz.

Doğru Cevap C 

 

30. X, Y, Z, T, A, B ve C elementlerinden oluşan:

- XYZ ve ZTA bileşikleri radyoaktif,
- XTA ve ABC bileşikleri radyoaktif değildir.

Buna göre; 

I. X ve T radyoaktif özellik göstermez.   

II. Z radyoaktif özellik göstermez. 

III. Y radyoaktif özellik gösterir.

Yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

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

ÇÖZÜM

Radyoaktif bir element içeren bileşikler de radyoaktif özellik gösterir. Bu nedenle radyoaktif olmayan XTA ve ABC 
bileşiklerinin içerdiği X, T, A, B ve C elementleri radyoaktif değildir. I numaralı yargı kesinlikle doğrudur.
Radyoaktif özellik gösteren ZTA bileşiğinin radyoaktif özelliği Z'den kaynaklanmaktadır. Z kesinlikle radyoaktif bir 
elementtir. (Bileşiği oluşturan diğer T ve A elementeleri radyoaktif değildir.) II numaralı yargı yanlıştır.
XYZ bileşiğinin de yapısında bulunan Z elementi bileşiğe radyoaktif özellik kazandırır. Fakat Y elementi için net bir bilgiye 
ulaşılamaz.

Doğru Cevap A

31. Radyoaktif bir A elementi A → B + α tepkimesine göre B elementine dönüşmektedir. Radyoaktif B elementi  
B → C + 2β tepkimesine göre kararlı C elementine dönüşmektedir. A elementinin yarılanma süresi 5 yıl, B 
elementinin yarılanma süresi 10 gündür. Buna göre bir miktar A elementi alınarak 3 ay sonra elde edilecek 
karışımda A, B ve C kütleleri arasında nasıl bir ilişki olur?

A)  A > B > C         

B)  B > A > C        

C)  C > A > B      

D)  C > B > A         

E)  A > C > B 
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ÇÖZÜM

A elementinin yarılanma süresi 5 yıldır. 3 ay süre sonunda A çok az miktarda bozunarak B'ye dönüşür. B'nin yarılanma süresi 
10 gün olduğu için 3 ay içerisinde 9 kez yarılanır ve B miktarı çok hızlı azalırken C miktarı artmaktadır. Bu nedenle 3 ay 
sonunda miktarı en fazla olan A, en az olan ise B'dir. Kütleleri arasındaki ilişki, A > C > B ilişkisi vardır. 

Doğru Cevap E

32. C(k) + ½O2(g) → CO(g) + 50 kcal.mol-1   

C(k) + O2(g) → CO2(g) + 90 kcal.mol-1 

2Fe2O3(k) + 400 kcal.mol-1  →  4Fe(k) + 3O2(g) 

Buna göre;

2Fe(k) + 3CO2(g) → Fe2O3(k) + 3CO(g)  

tepkimesinden 16 g Fe2O3 elde edildiğinde kaç kcal.mol-1 ısı açığa çıkar? (Fe2O3 için mol kütlesini 160 g/mol kabul 
ediniz)

   A) 9,0               B) 8,0               C) 8,2               D) 8,6               E) 8,1 

ÇÖZÜM

Fe2O3 elde edilmesine ait tepkimeyi elde edebilmek için;

1. tepkime 3 ile çarpılır,

2. tepkime ters çevrilerek 3 ile çarpılır,

3. tepkime ters çevrilir ve 2 ye bölünür daha sonra bu üç tepkime toplanır.

3C(k) + 3/2O2(g) → 3CO(g)  ΔH = -150 kcal.mol-

3CO2(g) → 3C(k) + 3O2(g)   ΔH = +270 kcal.mol-  

2Fe(k) + 3/2O2(g) → Fe2O3(k)  ΔH = -200 kcal.mol-   

2Fe(k) + 3CO2(g) → Fe2O3(k) + 3CO(g)   ΔH = - 80 kcal.mol-

160 g (1 mol) Fe2O3 elde edilirken 80 kcal açığa çıktığına göre, 16g  Fe2O3 elde edilirken 8 kcal açığa çıkar.

Doğru Cevap B
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33. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? 

A)  İstemli olaylar sırasında sistemin entalpisi artar.

B)  Sabit sıcaklık ve hacim altında gerçekleşen olaylarda Gibbs enerjisi değişimi negatif ise gerçekleşen olay istem-
lidir.

C)  Bir ideal gaz sabit sıcaklıkta genleştiğinde entalpisi artar.

D)  Gerçek bir gazın iç enerjisi sadece sıcaklığa bağlıdır.

E)  İdeal bir gaz sabit sıcaklıkta vakuma karşı genleştiğinde iş üretilmez.

ÇÖZÜM

İstemli olaylar yalnızca Gibbs enerji değişiminin negatif olduğu gösterir fakat sistemin entalpisi için net bir sonuca varılmaz.

Gibbs enerji değişimi, tepkime sabit sıcaklık ve basınç altında gerçekleştiğinde elde edilen bir değerdir, bu nedenle B şıkkında 
verilen yargı doğru değildir.

Sabit sıcaklıkta gerçekleşen genleşme olayında entalpi değişimi sıfırdır. C şıkkı yanlıştır.

İç enerji yalnızca sıcaklığa değil aynı zamanda maddenin miktarına da bağlı bir değerdir. D şıkkı yanlıştır.

Vakuma karşı hacim değişikliği olsa da iş yapılmış olmaz, iş sıfıra eşittir. 

Vakumda  P = 0'dır. 

w = - PΔV = 0 olur. E şıkkı doğrudur.

Doğru Cevap E

34. İdeal davranan 1 mol Ar gazı için aşağıdaki koşullardan hangisinde termal entalpi en büyüktür?

A)  2 L, 1 atm   

B)  1 L, 2 atm    

C)  5 L, 1 atm    

D)  1 L, 4 atm   

E)  4 L, 1 atm

ÇÖZÜM

Entalpi (H), sabit basınç altında yürüyen olaylardaki ısı alışverişlerini gösteren bir fonksiyondur. P ∆V işinden başka bir iş 
yapılmadığı durumlarda entalpideki artış, sabit basınçta absorblanan ısıya eşittir.  P. ∆V çarpımı büyük olan koşullarda termal 
entalpi de büyüktür. P. ∆V çarpımı en büyük olan 1 atm.5L= 5 L.atm'dir.

Doğru Cevap C
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35. A2(g) + B2(g) → 2AB(g) 

tepkimesi aynı sıcaklıkta iki ayrı kapta gerçekleştiriliyor. 1. kap hareketli pistonlu bir kap, 2. kap ise sabit hacimli 
bir kaptır. Tepkimede yer alan gazlar Van der Waals hal denklemine uymaktadır.  Bu sistemlerde aşağıdaki 
değişiklikler yapılıyor;

- 1. kap aynı sıcaklıkta dış basıncın daha yüksek olduğu bir ortama götürülüyor
- 2. kaba aynı sıcaklıkta bir miktar soygaz ekleniyor

Buna göre; 

I. 1. kapta tepkime hızı artar   

II. 2. kapta tepkime hızı değişmez

III. 1. kapta birim zamanda yapılan çarpışma sayısı artar

Yargılarından hangileri doğrudur?

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

ÇÖZÜM

Her iki kaptaki bulunan gazlar ideal değil, Van der Waals hal denklemine uyan gerçek gazdır.

1. Kap: Hareketli pistonlu kap dış basıncın daha yüksek olduğu bir ortama götürüldüğünde, piston aşağı iner, gazlar sıkışır 
derişimi artar. Bu durumda birim zamanda gerçekleşen çarpışma sayısı artar. A2(g)  ve B2(g) gazlarının etkin çarpışma sayısı 
arttığından tepkime hızı da artar. 

2. Kap: Sabit hacimli kaba bir miktar soygaz ilave edildiğinde, soygaz atomları A2(g)  ve B2(g) gazları ile çarpışır. Bu 
etkileşim A2(g)  ve B2(g) gazlarının etkin çarpışma sayısını azaltır ve tepkime yavaşlar. Gazlar ideal kabul edilmiş olsaydı 
etkileşimler ihmal edileceği için tepkime hızının değişmeyeceği kabul edilirdi.

Doğru Cevap C

36. 2X(g) + 3Y(g) + Z(g) → 2T(g) + V(g) 

tepkimesi için sabit sıcaklıkta aşağıdaki deney sonuçları veriliyor.

Deney [X] (mol/L)    [Y] (mol/L) [Z] (mol/L) Hız (mol/L.s) 
   1         0,1               0,1               0,2               0,01
   2         0,2              0,1               0,2               0,01
   3         0,4       0,2               0,4               0,08
   4         0,3       0,4               0,4               0,16

Buna göre tepkimenin hız ifadesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) k[X][Y][Z]        B) k[X][Y]2         C) k[X]2[Y]       D) k[Y]2[Z]             E) k[Y][Z]2 
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ÇÖZÜM

Tepkimenin hız denklemi,
TH = k . [X]a . [Y]b. [Z]c olsun. 
1. ve 2. deney sonuçları bu hız denkleminde yerine konarak birbirine oranlanırsa X'in derecesi a bulunur.

3. ve 4. deney sonuçları bu hız denkleminde yerine konarak birbirine oranlanırsa Y'nin derecesi b bulunur.

1. ve 3. deney sonuçları bu hız denkleminde yerine konarak birbirine oranlanırsa Z'nin derecesi c bulunur.

Tepkimenin hız denklemi;
TH = k . [Y] . [Z]2  şeklindedir. Tepkime hızı, Y'ye göre 1. dereceden, Z'ye göre 2. dereceden toplamda 3. derecedendir.

Doğru Cevap E

'
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37. Zn(k) + 2HCl(aq) → ZnCl2(aq) + H2(g) 

tepkimesi için;

I. Ortama  su ilave etmek  
II. Sıcaklığı arttırmak
III. Çinko metalini toz haline getirmek

İşlemleri uygulanırsa H2(g)'nin oluşum hızı nasıl değişir?

           I     II             III 

A) Artar Artar Azalır

B) Azalır Azalır Azalır

C) Azalır Artar Azalır

D) Azalır  Artar Artar

E) Artar Artar Artar 

ÇÖZÜM

Tepkime ile sonuçlanan çarpışmalara etkin çarpışma denir. Tepkimenin hızı etkin çarpışma sayısı ile doğru orantılıdır. Etkin 
çarpışma sayısını arttıran etkiler tepkime hızını arttırır. 

Ortama su ilave edilirse, HCl derişimi azalır. Tepkime ile sonuçlanan çarpışmaların sayısı azalır. Tepkime hızı azalır.

Sıcaklık artışı endotermik ve ekzotermik tüm tepkimelerin hızını arttırır. Çünkü tepkimeye giren tanecikler daha hızlı ve daha 
yüksek enerjili çarpışır. Etkin çarpışma sayısı artar.

Çinko metalini toz haline getirilirse katı çinkonun yüzey alanı artar. Çarpışma sayısı artar ve tepkime hızı artar.

Doğru Cevap D

38. Sürtünmesiz hareketli pistonlu bir kapta 

N2O4(g) + ısı  ⇌ 2NO2(g) 

Tepkimesi dengededir. Dengedeki sisteme,

I. Pistonu iterek gaz karışımını sıkıştırmak  
II. Sıcaklığı arttırmak
III. Tepkime kabına He gazı ilave etmek

işlemlerinden hangileri uygulanırsa dengedeki NO2(g) derişimi artar?

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

Dengedeki bir sisteme dışarıdan bir etki yapıldığında denge bozulur. Sistem bozulan dengeyi yeniden kurabilmek için 
dışarıdan yapılan etkiye karşı yönde bir tepki gösterir. 

Dengeye etki eden faktörler; derişimin etkisi, basınç ve hacim etkisi, sıcaklık etkisi, katalizör etkisi olarak sıralanabilir.

Pistonu iterek gaz karışımını sıkıştırmak,  hacimin azalmasına, madde derişimlerinin artmasına neden olur. 

Denge, toplam madde derişiminin azalacağı yöne yani gaz katsayılarının toplamının az olduğu girenler yönüne kayar. Ancak 
NO2(g) derişimi eski konumuna gelemez. Son durumda NO2(g) derişimi artmış durumdadır. 

Sıcaklığı arttırmak, dengenin ürünler yönüne yani ısının olmadığı yöne kaymasına yol açar. NO2(g) derişimi artar.  

Tepkime kabına He gazı ilave edildiğinde, pistonlu kabın hacmi artar. Bu etki, N2O4(g) ve NO2(g) gazlarının derişimlerini de 
azaltır. 

Denge gaz katsayılarının çok olduğu tarafa kayar. NO2(g) derişimi bir miktar artar ancak başlangıç konumuna göre  NO2(g) 
derişimi azalmıştır.

Doğru Cevap B
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39. COCl2(g) + ısı  ⇌  CO(g) + Cl2(g) 

Sabit hacimli bir kapta gerçekleşen denge tepkimesi için; 

I. Tepkime kabına COCl2(g) ilave edilirse girenler derişimi azalır     
II. Basınç arttırılırsa denge sabitinin değeri büyür    
III. Sıcaklık iki kat arttırılırsa denge sabitinin değeri iki kat büyür 

Yargılarından hangileri yanlıştır?

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

ÇÖZÜM

Tepkime kabına COCl2(g) eklendiğinde denge bunu azaltacak yönde ürünler yönüne kayar. COCl2(g) derişimi bir miktar 
azalır ancak eski derişimine kadar azalmaz.

Basınç arttırılırsa, denge basıncı azaltacak yöne kayar ancak denge sabitinin değeri değişmez. Denge sabiti yalnızca sıcaklıkla 
değişir.

Sıcaklık iki kat arttırılırsa denge ürünler yönüne kayar. Ancak derişimlerdeki artış doğrusal değildir ve hız sabiti iki kat artmaz. 

            Doğru Cevap E

40. A(g) + B2(g)  ⇌  AB2(g)    K1 = 8

2AB(g) + B2(g)  ⇌ 2AB2(g)    K2 = 4

olarak veriliyor. Buna göre,

A(g) + AB2(g)  ⇌ 2AB(g)  

Tepkimesinin aynı sıcaklıktaki denge sabitinin değeri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 4                B) 1/4               C) 1/2               D) 2               E) 32       
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ÇÖZÜM

Bir denge tepkimesinde değişiklik yapıldığında denge sabiti bundan etkilenir. 

- Bir tepkime denklemi herhangi bir sayı ile çarpılırsa bu sayı K’ya üs olarak yazılır.

- Bir tepkime denklemi ters çevrilirse K de ters çevrilir.

- Bir tepkime iki ya da daha fazla tepkimenin toplamı ise tepkimenin denge sabiti toplanan tepkimelerin denge sabitlerinin 
çarpımına eşit olur.

Buna göre denge sabiti istenen tepkimeyi elde edebilmek için 2. tepkime ters çevrilerek 1. ile toplanır. 

          Doğru Cevap D

41. Temel halde sodyum atomunun son yörüngesinde bulunan bir elektron için hesaplanan etkin çekirdek yükü 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmektedir? 

A) 2,15   

B)  2,85 

C) 3,20 

D)  9,80  

E)  3,50
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ÇÖZÜM

Etkin Çekirdek Yükü (Z*) : Etkin çekirdek yükü, perdeleme etkisi nedeniyle değerlik elektronlarının hissettiği çekirdek 
yüküdür. 
Z* = Z - σ 

Z*: Etkin çekirdek yükü 
Z: Atom numarası 
σ: Perdeleme sabiti

Bir elektronun hissettiği etkin çekirdek yükünü bulabilmek için Slater Kuralları uygulanır.  
Slater kuralları ile perdeleme sabiti (σ) yaklaşık olarak hesaplanabilir: 
1. Atomun elektron dizilişi, katmanlara göre aşağıdaki gibi gruplandırılır: 

(1s) (2s, 2p) (3s, 3p) (3d) (4s, 4p) (4d) (4f) (5s, 5p) .... 

2. Dış yörüngede bulunan elektronlar, iç yörüngede bulunan elektronları perdelemezler. 

3. Aynı enerji düzeyindeki s ve p orbitalinde bulunan elektronlar için; 
 a) Baş kuantum sayısı aynı olan s ve p’de yer alan her bir elektronun perdelemeye katkısı 0,35'dir. 
 b) n - 1, grubundaki her bir elektronun perdelemeye katkısı 0,85'dir. 
 c) n - 2 ve daha düşük gruplardaki her bir elektronun perdelemeye katkısı 1,00'dir. 

4. Baş kuantum sayısı aynı olan d ve f değerlik elektronları için; 
 a) (nd) ya da (nf) grubundaki her bir elektronun perdelemeye katkısı 0,35'dir. 
 b) Solda kalan gruplardaki her bir elektronun perdelemeye katkısı 1,00'dir.

11Na atomunu son yörüngesinde bulunan bir elektron için perdeleme sabiti şöyle hesaplanır.

Elektron dizilişi;

11Na:  (1s)2            (2s, 2p)8     (3s)1

 σ =     (2×1) + (8×0.85) = 8.8

Z* = Z - σ 
Z* = 11 – 8.8 = 2.2  

          Doğru Cevap A

42. Metal karbonat tuzları ısıtıldıkları zaman ilgili metal oksit ve karbondioksit gazına parçalanırlar. Parçalandıkları 
sıcaklığa da ısıl bozunma sıcaklığı denir. Bu bilgi ışığı altında i. CaCO3, ii. Na2CO3, iii. Li2CO3, iv. BaCO3 
bileşiklerinin ısıl bozunma sıcaklıklarının sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)  i < ii < iii < iv 

B)  i < iii < ii < iv

C)  iii < ii < i < iv 

D)  i < ii < iii < iv

E)  iv < iii < ii < i
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ÇÖZÜM

Isıl bozunma sıcaklıkları metal katyonları ile karbonat anyonu arasındaki iyonik bağın sağlamlığına bağlıdır. İyonik bağ ne 
kadar sağlam olursa ısıl bozunma sıcaklığı da o kadar yüksek olur. Coulomb çekim kuvvetlerine göre, iyonik bağ sağlamlığı, 
iyon yükü ile doğru orantılıdır. 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+  Ca2+  Ba2+

MA (g/mol) = 7  24  40  137

Li2CO3 < Na2CO3 < CaCO3 < BaCO3

 iii < ii < i < iv

          Doğru Cevap C

43. Rasemik 3-bromsiklohekzenin moleküler brom ile elektrofilik katılma tepkimesinden optikçe aktif kaç izomer 
oluşması beklenir? 

A) 2               B) 3               C) 4               D) 7               E) 8

ÇÖZÜM

Tepkime sonucunda optikçe aktif 2 stereoizomer oluşur. 

          Doğru Cevap A

44. SO3
2- iyonunun ve BrF3 molekülünün VSPER molekül şekillerinin isimleri sırasıyla hangi şıkta doğru olarak 

verilmiştir?

A)  T-şekli ve düzlem üçgen

B)  Düzlem üçgen ve üçgen çift piramit

C)  Üçgen piramit ve düzlem üçgen

D)  Üçgen piramit ve T-şekli

E)  Düzgün dörtyüzlü ve düzgün sekizyüzlü
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ÇÖZÜM

SO3
2-  iyonunda toplam, 6 + (3x6) + 2 = 26 değerlik elektronu bulunur. Oksijenler oktetini tamamlayacak şekilde bu değerlik 

elektronları yerleştirilir. Kalan 2 değerlik elektronu da merkez atom olan kükürt üzerinde bulunur.

BrF3 molekülünde toplam, 7+(3x7)=28 elektron bulunur. Flor oktetini tamamlayacak şekilde  değerlik elektronları yerleştirilir. 
Kalan 4 değerlik elektronu da merkez atom olan bromun üzerinde bulunur. Merkez atom etrafında ekvatoryel ve aksiyel 
olmak üzere iki farklı konum bulunur. Ortaklanmamış elektron çiftleri, itmelerin az olduğu ekvatoryel konumları tercih eder. 
Molekül yapısı T şeklindedir. 

          Doğru Cevap D

45. Aşağıdakilerden hangisinde verilen molekül veya iyonların merkez atomlarının parantez içinde yazılan hibritleşme 
türleri eşleşmeleri doğru olarak verilmiştir? 

A)  BF3 (sp3)

B)  ICl4
- (sp3d)

C)  SO2 (sp2)

D)  NH3 (sp2)

E)  I3
- (sp)
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ÇÖZÜM

Molekül Merkez atomun 
hibritleşme türü

B

FF

F

sp2

I

Cl

Cl Cl

Cl
sp3d2

S
OO

sp2

N

H
H
H sp3

II I sp3d

 Doğru Cevap C

46. O2 molekülü için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)  Normal koşullar altında paramanyetiktir.

B)  Bağ derecesi ikidir.

C)  Dışarıdan verilen uygun enerjideki ışık ile diyamanyetik forma dönüşebilir.

D)  Bir elektron kazandığında bağ derecesi artar.

E)  Bir elektron kaybettiğinde bağ derecesi artar.
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ÇÖZÜM

O2 molekülünün bağ derecesi ve manyetik özellikleri molekül orbital diyagramı yardımı ile belirlenir. 

Molekül orbital diyagramına göre O2 molekülünde eşleşmemiş iki elektron bulunur ve paramanyetik yapıdadır. Bağ derecesi;

O2 için Bağ Derecesi = (8-4)/2 = 2'dir. 

Bir elektron kazandığında karşıt bağlayıcı π*2p orbitaline alır ve bağ derecesi azalır. Bir elektron verdiğinde ise karşıt bağlayıcı 
π*2p orbitalinden bir verir ve bağ derecesi artar.

O2
+  için Bağ Derecesi = (8-3)/2 = 2,5

O2
-  için Bağ Derecesi = (8-5)/2 = 1,5

Doğru Cevap D

47. Aşağıdakilerin hangisinde CO (I), CO2 (II) ve CO3
-2 (III) molekül veya iyonlarının sahip oldukları karbon-oksijen 

bağ uzunlukları sıralaması doğru olarak verilmiştir?

A)  II > I >III

B)  I > II > III

C)  I > III > II

D)  II > III > I

E)  III > II > I
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ÇÖZÜM

İki atom arasındaki bağ derecesi arttığında bağ kuvveti de artar ve bağ uzunluğu azalır.

Molekül veya iyon Lewis yapısı Bağ derecesi

CO C O 3

CO2 O C O 2

CO3
2-

O C O

O
1,33

Bu durumda C-O bağ uzunluğu en fazla olan CO3
2- iyonu, bağ uzunluğu en kısa olan ise CO molekülüdür. Bağ uzunluğu 

sıralaması III > II > I şeklindedir.

         

          Doğru Cevap E

48. Elektron konfigürasyonu baş kuvantum sayısı 3, açısal momentum kuvantum sayısı 1 olan orbitalle sona eren ve 
ard arda gelen iyonlaşma enerjileri sıralamasında dördüncü iyonlaşma enerjisinde büyük bir sıçrama gözlenen 
element aşağıdakilerden hangisidir?

A) 13Al               B) 16S               C) 17Cl               D) 19K               E) 20Ca

ÇÖZÜM

Elektron konfigürasyonunda baş kuantum sayısı (n) 3 ve açısal momentum kuvantum sayısı (l) 1 olan orbital 3p orbitalidir. 
Elementin elektron dizilişi 3p orbitali ile bitmektedir. Üçüncü ve dördüncü iyonlaşma enerjileri arasında bir sıçrama olduğuna 
göre değerlik elektron sayısı 3 veya 5'tir. 

Bu durumda elektron dizilişi;

1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 

  değerlik elektronları

şeklinde ise elementin atom numarası 13 olmalıdır. 

Diğer bir seçenek ise 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 elektron dizilişinde sahip 15 atom numaralı elementtir. 3 p orbitali elektronu verildikten 
sonra iki eşleşmiş elektronu olan 3s orbitalinden elektron çıkarmak için daha fazla enerji gereklidir, bu nedenle ufak bir 
sıçrama görülür.

          Doğru Cevap A
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49. Aşağıdaki şıkların hangisinde verilen olay ile parantez içindeki tanecikler arası etkileşim yanlış olarak verilmiştir? 

A)  Benzenin buharlaşması (London kuvvetleri)

B)  Yemek tuzunun suda çözünmesi (Dipol-Dipol)

C)  Etil alkol su karışımı (Dipol-Dipol)

D)  Yağ asitlerinin kloroform (CHCl3) içinde çözünmesi (Hidrojen bağı)

E)  İyot molekülünün etil alkol içinde çözünmesi (Dipol-İndüklenmiş dipol) 

ÇÖZÜM

Yemek tuzu (NaCl) iyonik bağlı bir bileşiktir. Polar moleküllerden oluşan suda NaCl çözündüğünde tanecikler arasında iyon-
dipol etkileşimleri gözlenir. 

          Doğru Cevap B

50. 

Yanda verilen pilin çalışması için,

I.    B kabındaki suyu yarısına kadar buharlaştırmak

II.   A kabına 50 mL, 2M CuSO4 çözeltisi eklemek

III. B kabına Na2S çözeltisi eklemek

işlemlerinden hangisi yada  hangileri uygulanabilir? 
(Bu şartlar altında CuS’ün sudaki çözünürlüğü sıfırdır.)

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

Aynı elementten yapılmış elektrotların farklı derişimdeki aynı tür çözeltilere batırılmasıyla oluşan pillere derişim pilleri denir. 

• Pil çalışırken derişimi az olan elektrot anot, derişimi fazla olan katottur. 

• Seyreltik olan çözeltide yükseltgenme sonucu Cu2+ derişimi artarken, derişik çözeltide indirgenme sonucu Cu2+ derişimi 
azalır. 

• Derişim pilleri her iki çözelti de Cu2+ derişimi eşit olana kadar çalışır. 

• Pilde dış devrede elektronlar seyreltik olandan, derişik olana doğru göçer.

Verilen pilde her iki yarı hücrede de eşit derişimdeki aynı çözeltiler bulunmaktadır. CuSO4 derişimlerinin farklı olmasını 
sağlayan her etki pilin çalışmasını sağlar. 

B kabındaki suyu yarısına kadar buharlaştırmak Cu2+ derişimini arttırır ve B kabındaki elektrot anot, A kabındaki ise katottur.

A kabına 50 mL, 2M CuSO4 çözeltisi eklendiğinde,  Cu2+ derişimi değişmez. Derişim farkı oluşmadığı için pil çalışmaz. 

B kabına Na2S çözeltisi eklendiğinde Cu2+ iyonları S2- iyonları ile NaS şeklinde çöker. Bu nedenle B kabında Cu2+ derişimini 
azalır ve B kabındaki elektrot katot, A kabındaki ise anottur.

Doğru Cevap D


