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ÜNİTE 1
KİMYA BİLİMİ

Ünite 1
SİMYADAN KİMYAYA
KİMYA NEDİR?

Empedokles : Empedokles M.Ö. 490 yıllarında yaşamış ve bütün mad-

Kimya, maddelerin yapısını, kullanım alanlarını ve maddelerin birbirlerine

delerin su, hava, toprak ve ateş olmak üzere dört temel maddeden oluş-

dönüşümlerini inceleyen bilim dalıdır.

tuğunu ileri sürmüştür.

Simya

Democritus :

LA
RI

meydana geldiğini ileri sürmüştür.

Değersiz metalleri (bakır, gümüş, demir gibi) altına çevirecek bir taşı

(filozof taşı)

Cabir Bin Hayyan : İslam dünyasında kimya biliminin temelini atan

Bütün hastalıkları iyileştirmeye yarayacak olan ölümsüzlük iksirini (ab-ı

Cabir bin Hayyan, atomun içerisinde yoğun bir enerjinin olduğunu ve

hayat) bulma çalışmalarına simya (alşimi) denir.

atomun parçalanabileceğini ileri sürmüştür. Arsenik tozunu, asetik asiti,

Bu çalışmaları yapanlara simyacı (alşimist) denir.

sitrik asiti ve tartarik asiti keşfettiği düşünülmektedir. İmbiği geliştirerek,
hidrojen klorür, sülfürik asit ve kral suyunu elde etmiş ve kimya bilimine

Simyacılar, öğütme, karıştırma, ısıtma, suda çözme, damıtma, kristal-

‘‘baz’’ kavramını kazandırmıştır.

lendirme gibi işlemleri gerçekleştirmiştir. Simyanın bir bilim dalı olarak
kabul edilmemesinin nedenleri;
ii Teorik temelleri yoktur.

Bütün maddelerin bölünemez (atom) parçacıklardan

Ebu Bekir er - Râzi : Maddelerin atomlar ve boşluklardan oluştuğu-

YI
N

nu ileri sürmüştür. Alkolü antiseptik olarak kullanmıştır. Kostik sodayı, gli-

ii Çalışmalarda deneme – yanılma yöntemi kullanılmıştır.

serini keşfederek damıtma yöntemiyle karıncalardan formik asiti elde et-

ii Çalışmalarının sistematik bir bilgi birikimi yoktur.

miştir. Maddeleri, metaller (bedenler), kükürt, arsenik, cıva ve nişadır (ruhlar), pirit, magnezya (taşlar), metal sülfatları (vitrioller), boraks ve soda
(borakslar), kaya tuzu, potasa, güherçile (tuzlar) olarak sınıflandırmıştır.

Fırınlar, damıtma düzenekleri, su banyosu, kroze, el kantarı, su terazi-

si, imbik gibi araç gereçler

Damıtma, süzme, kristallendirme, mayalama, özütleme, çözme gibi

YA

laboratuvar teknikleri

Prf Yayınları

Simyanın kimya bilimine katkıları

ken değişmediğini keşfetmiştir. Havanın özelliklerini araştırmış ve yanma

larak kendi adıyla anılan gaz yasasını ortaya koymuştur.

Altın, gümüş, cıva elementleri, nitrik asit (kezzap), sülfürik asit (zaç ya-

ğı) gibi bileşikler

yasal olaylarda maddelerin özelliklerinin değiştiğini ancak karışım oluşur-

olayındaki rolünü belirtmiştir. Ayrıca gazların basınç – hacim ilişkisini bu-

Mürekkep, cam, barut, seramik, alaşım, esans olarak bilinen kimya-

sallar

Robert Boyle : Bileşiklerle karışımlar arasındaki farkı belirterek, kim-

Antoine Lavoisier : Fiziksel ve kimyasal olaylarda kütlenin korunduğunu bulmuş, yanmanın maddelerin oksijen elementi ile birleşmeleri

Metallerin işlenmesi ile ilgili çalışmalar

olduğunu ve maddelerin yanma sonucunda oksitlerinin oluştuğunu öne

F

sürmüştür.

SİMYADAN KİMYAYA GEÇİŞ

PR

KİMYA BİLİMİNE KATKI SAĞLAYAN İNSANLAR

Simya çağında yapılan çalışmalar sistematik bir şekilde sonraki nesillere

Aristo : Aristo; evrendeki tüm maddelerin dört elementten (ateş, ha-

aktarılmıyordu ve simyacıların kabulleri deneysel sonuçlara dayanmıyor-

va, su ve toprak) oluştuğunu iddia etmiştir.

du.

Ateþ (yanýcý)

Kuru
uru

Deneylerin sistematik bir şekilde yapılması

Sýcak
Sýc

Toprak
(katý)

Terazinin yaygın olarak kullanılması
Deneyde kullanılan maddeler arasında nicel ilişkilerin kurulması

Hava
(gaz)

Teorilerin doğrudan deney sonuçları ile ilişkilendirilerek test edilmesi

Bilgi

Soðuk
ðuk

modern
başlangıcı
olarak
düşünülebilir.
Robert kimyanın
Boyle, Joseph
Priestley,
Antoine
Lavoisier ve John Dalton mo-

Islak
Isla

dern kimyanın öncüleri olarak kabul edilir.

Su (sývý)
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SİMYADAN KİMYAYA
rnek - 01

rnek - 03







 

I.

Simyanın kimya bilimine hiçbir katkısı olmamıştır.

II.

Simyacılar ölümsüzlük iksirini bulmak için yaptıkları çalışmalar



sonucunda bazı hastalıkları tedavi etmeyi başarmışlardır.

LA
RI

III. Kimya bilimi maddelerin yapılarını ve birbirlerine dönüşüm sü

reçlerini inceler.



Yukarıdaki ifadelerden hangileri dığrudur?

Aristo’nun element kavramı ve özelliklerini anlatan şekildeki X, Y

A) Yalnız I

ve Z ile ilgili;

B) Yalnız II

D) II ve III

I.

X, maddelerin özelliklerinden olan sıcağı temsil eder.

II.

Y, soğuk ve ıslak özelliklerine sahip olan suyu temsil eder.

III.

Z, maddenin gaz halini temsil eder.

C) I ve II

E) I, II ve III

özüm

Simya bir bilim olmasa da simyacıların çalışmaları neticesinde kimyargılarından hangileri doğrudur?

D) II ve III

YI
N

B) Yalnız II

tır.) Ölümsüzlük iksirini bulamasalar da bu çalışmalarda çeşitli ilaç-

C) I ve II

ları geliştirmişlerdir. (II. öncül doğrudur.) Kimya bilimi maddelerin yapılarını ve birbirlerine dönüşümlerini inceleyen bilim dalıdır. (III. öncül

E) I, II ve III

özüm

doğrudur.)

Aristo; tüm maddelerin dört elementten (ateş, hava, su ve toprak) oluştu-

YA

ğunu iddia etmiştir. Aristo’nun element fikrine göre; 4 element ikişer özelliğe sahiptir Bu özellikler; Soğuk ve ıslak ® su (sı vı), soğuk ve kuru ®

Cevap D

Prf Yayınları

A) Yalnız I

ya bilimine birçok madde ve yöntem kazandırmıştır. (I. öncül yanlış-

toprak (k atı), ıslak ve sıcak ® hava (g az), kuru ve sıcak ® ateş (yanıcı)
şeklindedir. Buna göre, X; sıcak, Y; su, Z; gaz (hava) dır.

Cevap E

rnek - 02
Ab-ı Hayat

II.

Alşimist

III.

I.

III. Teorik temellerinin olmayışı

Filozof taşı

Yukarıda verilenlerden hangileri simyanın günümüzde bir bilim
dalı olarak kabul edilmemesinin nedenlerindendir?

PR

Yukarıdakilerden hangileri simya ile ilgili terimlerdendir?
A) Yalnız I

D) II ve III

Deneme – yanılma yöntemine dayalı olması

II. Sistematik bilgi birikimi sağlamaması

F

I.

rnek - 04

B) Yalnız II

C) I ve II

A) Yalnız I

E) I, II ve III

B) Yalnız II
D) II ve III

özüm

C) I ve II
E) I, II ve III

özüm

Ab-ı hayat, simyacıların ölümsüzlük iksirine verdikleri addır. (I. öncül

Bir çalışmanın bilim olması için, deneylere dayalı teorik temelleri ol-

doğrudur.) Alşimist, simyacılara verilen addır. (II. öncül doğrudur.) Fi-

malı ve başka çalışmalara ve çalışanlara aktarılacak şekilde sistema-

lozof taşı, simyacıların dokunduğu herşeyi altına çevireceğine inan-

tik bir bilgi birikimi oluşturmalıdır. Simyaya ait verilen özellikler sim-

dıkları maddeye verdikleri addır. (III. öncül doğrudur.)

yanın bir bilim olarak kabul edilmeyişinin temel nedenleridir.
Cevap E

Cevap E

10

Ünite 1
SİMYADAN KİMYAYA
1.

Test - 1
4.

I. Sistematik bilgi birikimi vardır.



II. Teorik temellere dayanır.





III. Sınama – yanılma yöntemiyle çalışır.
Yukarıdakilerden hangileri simyanın çalışma sistemi için

LA
RI

A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve II





doğrudur?
C) Yalnız III



E) I, II ve III





Aristo’ya göre tüm maddeleri oluşturan dört temel element
ve dört temel özellik arasındaki ilişkiyi gösteren yukarıdaki

şekilde boş bırakılan I, II ve III yerine getirilmesi gerekenler
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I

Simyacıların başlıca uğraş alanları arasında;

iksir bulma
II. Değersiz madenlerden altın elde etme

III. Çok az miktardaki metallerden çok büyük miktarlarda ener-

YA

ji elde etme
çalışmalarından hangileri yer alır?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

5.

B)

Katı

Sıvı

Gaz

C)

Azot

Islak

Kuru

D)

Katı

Yaş

Ilık

E)

Toprak

Taş

Kuru

Nitrik asit, sülfürik asit ve altın suyunu (kral suyu) bulmuş, malışmalarına yön vermiş ve simya alanındaki çalışmaları hızlandırmıştır.
Yukarıdaki ifadede anlatılan ünlü bilgin aşağıdakilerden han-

I. Damıtma araçları ve damıtma yöntemi

gisinde doğru olarak verilmiştir?

II. Altın, gümüş, cıva gibi bazı elementler

A) Democritus

III. Santrifüj ve diyaliz yöntemleri

B) Cabir bin Hayyan

hangileri yer almaz?

C) Aristo
B) Yalnız II

D) I ve III

Kuru

denleri bu asitler içerisinde çözerek o dönemin laboratuvar ça-

Simyanın kimya bilimine katkıları arasında;

A) Yalnız I

Islak

E) I, II ve III

PR
3.

Toprak

C) I ve II

F

D) I ve III

Prf Yayınları

I. Bütün hastalıkları iyileştiren hatta ölümsüzlüğe kapı açan bir

III

A)

YI
N

2.

II

C) Yalnız III

D) İbn Rüşd

E) I, II ve III

E) Ebu Bekir Er-Razi
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SİMYADAN KİMYAYA
6.

9.

Aşağıdakilerden hangisi ilk defa simyacıların kullandığı bir
ayırma yöntemi olamaz?

I. Bakır ve kalaydan tunç eldesi
II. Döteryum ve trityumdan helyum eldesi
III. Kum ve sodadan cam eldesi

A) Özütleme
B) Aktarma

LA
RI

Yukarıdakilerden hangileri simyacılar tarafından sınama ya-

C) Damıtma

nılma yoluyla keşfedilmiş olamaz?

D) Süzme

A) Yalnız II

E) Santrifüjleme

B) Yalnız III

D) II ve III

7.





C) I ve II

E) I, II ve III

YI
N

10. I. El kantarı
II. İmbik



Yukarıdakilerden hangileri simyayla ilgili bir terim değildir?





A) Yalnız I

Prf Yayınları



YA



III. Nükleer tepkime



B) Yalnız III

D) II ve III

C) I ve II
E) I, II ve III

Yukarıdakilerden hangileri eski çağ simyacılarının elde ettiği/kullandığı maddelerden değildir?
A) Yalnız I

B) Yalnız IV

D) II ve III

C) I ve III

11.

Simyacı/Filozof
I. Empedokles

E) I, II ve IV

Madde ile ilgili görüşleri
Maddeler su, hava, toprak ve ateş olmak üzere dört temel elementten olu-

F

şur.
II. Democritus

Aşağıdakilerden hangisi modern kimyanın öncüleri arasın-

III. Ebu Bekir er-Razi

çalar olan atomlardan oluşmuştur.

PR
8.

Maddeler bölünemeyen en küçük par-

ler, ruhlar, taşlar, vitrioller, borakslar,

da sayılan bilim insanlarından değildir?

tuzlar olarak sınıflandırmıştır.

A) Robert Boyle

Yukarıdaki simyacı/filozoflardan hangilerinin maddeyle ilgi-

B) Antoine Lavoisier

li görüşleri doğru olarak verilmiştir?

C) Joseph Priestley

A) Yalnız I

D) Erwin Schrödinger
E) John Dalton

Test - 1

1-C

Simyada kullanılan maddeleri beden-

B) Yalnız III
D) II ve III

2-C

3-C

4-A

5-B

6-E

12

7-B

8-D

C) I ve II
E) I, II ve III

9-A

10-B

11-E

Ünite 1
KİMYA DİSİPLİNLERİ ve KİMYACILARIN ÇALIŞMA ALANLARI
1.

3.

Test - 2

I. Maddelerin yapısı
II. Maddeler arası etkileşimler
III. Maddeler arası etkileşimler sonucunda meydana gelen de-

LA
RI

ğişimler
Yukarıdakilerden hangileri kimya biliminin uğraş alanları arasında yer alır?
A) Yalnız I

“Hidrokarbonlar, alkoller, aldehit ve ketonlar, karboksilik asitler,

D) I ve III

amino asitler ....”
Kimya alt dallarından bir tanesinin incelediği bileşikleri sınıflandırma sistematiği yukarıda verilmiştir.
Buna göre, bu kimya alt dalı aşağıdakilerden hangisinde

C) Yalnız III

E) I, II ve III

YI
N

doğru olarak verilmiştir?
A) Fizikokimya

4.

B) Organik kimya
C) Polimer kimyası

I. Kahveye koku veren kimyasalların tespiti

II. Klorofilin yapısındaki atomların cinsinin ve kütlelerinin tespiti

YA

E) Elektrokimya

alanının genişletilmesi için yeni vericilerin tasarlanması

Yukarıdakilerden hangileri bir kimyagerin çalışmaları arasında yer alabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve III

C) I ve II
E) I, II ve III

Kimya alt dalı

a.

Biyokimya

II. Kandaki üre miktarının belir-

b.

Anorganik kimya

F

Çalışma

III. Mevcut materyalleri kullanarak radyo sinyallerinin kapsama

Prf Yayınları

D) Adli kimya

2.

B) Yalnız II

c.

Analitik kimya

I. Altın cevherinin analiz edilerek yapısındaki saf altın oranının belirlenmesi
lenmesi

III. Doğada bulunan minerallerin

5.

PR

özelliklerinin incelenmesi

kurulması

Yukarıda verilen çalışmaların ilgili olduğu kimya alt dalıyla

II. Teorilerin doğrudan deney sonuçlarıyla ilişkilendirilip test

eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ve-

edilmesi

rilmiştir?
A) I – a
II – b
III – c

D) I – c
II – b
III – a

I. Deneylerde kullanılan maddeler arasında sayısal ilişkilerin

B) I – c
II – a
III – b

III. Sistematik bilgi birikimi olmaksızın önceki araştırmaların yi-

C) I – b
II – c
III – a

nelenmesi
Yukarıdakilerden hangileri modern kimyanın oluşmasında
önemli adımlar olarak kabul edilir?

E) I – a
II – c
III – b

A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve III

15

C) I ve II
E) I, II ve III

KİMYA DİSİPLİNLERİ ve KİMYACILARIN ÇALIŞMA ALANLARI
9.

Kimya alanında eğitim almış bir bireyin;
I. Toplu taşıma ağlarının geliştirilmesi

II. Göz lensi

II. Petrol ürünlerinin kalitesinin artırılması

III. Kozmetik ürünler

III. Endüstride kullanılan metal materyallerin geliştirilmesi

IV. İlaçlar
Yukarıdaki maddelerden hangilerinin üretimi kimyanın ça-

alanlarından hangilerinde çalışması uygun olur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) II ve III

7.

I. Temizlik malzemeleri

LA
RI

6.

lışma alanına girer?

C) I ve II

A) I ve III

E) I, II ve III

D) II, III ve IV

“Organik olmayan bileşiklerin yapısını, özelliklerini ve tepkimelerini inceleyen bilim dalıdır.”
Yukarıda tanımı verilen kimya alt dalı aşağıdakilerden han-

B) Organik kimya
C) Analitik kimya
D) Anorganik kimya

YA

E) Termokimya



Prf Yayınları

A) Fizikokimya

8.

E) I, II, III ve IV

10.





 

“Kimya, modern uygarlığın temelini oluşturan ürün ve malzemeleri üretirken çevreye zarar veren ikincil etkileri de beraberinde



PR

F



getirmiştir. Örneğin kömür ve petrol endüstriyel ürünlere dönüşürken hava, su ve toprak kirlenmiştir. Bu problemlerin çözümü
de kimya bilimi ile mümkün olmaktadır.”
Bu gibi problemlerin çözümüyle uğraşan kimya alt dalı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?




A) Gıda kimyası

Yukarıdakilerden hangileri kimyanın ilişkili olduğu alanlar-

B) Fizikokimya

dandır?

C) Biyokimya

A) I ve II

B) I ve III

D) I, II ve IV

Test - 2

C) I, II ve III

YI
N

gisinde doğru olarak verilmiştir?

B) Yalnız IV

1-B

2-B

C) II ve IV

D) Çevre kimyası
E) Organik kimya

E) I, II, III ve IV
3-E

4-C

5-C

16

6-D

7-D

8-E

9-E

10-D

Ünite 1
ÇÖZÜMLER
Çözüm

Test - 1

5

Nitrik asit, sülfürik asit ve kral suyunu bulan bilgin Cabir bin Hay-

Çözüm

yandır. Cabir bin Hayyan daha birçok asiti keşfetmiş ve baz kavra-

1

mını ortaya atmıştır. Dolayısıyla simyanın gelişmesine katkı sağla-

Simyanın çalışma sisteminde deneme (sınama) yanılma yöntemi

LA
RI

yan en önemli bilginlerden biri olmuştur.

ile elde edilmiş bilgiler bulunur. (Ill. öncül doğrudur.) Teorik temel-

Cevap B

lere dayanmaz. (II. öncül yanlıştır.) Bu nedenle sistematik (belirli
bir düzene göre sıralanmış) bilgi birikimi yoktur. (I. öncül yanlıştır.)
Cevap C

Çözüm

Çözüm

2

6

Özütleme, aktarma, damıtma, süzme işlemleri simyacılar tarafın-

Simya döneminde simyacıları, araştırma yapmaya yönelten iki

dan bulunan ve kullanılan ayırma yöntemleridir.

önemli uğraş bulunmaktadır. Bunlardan birisi ölümsüzlük iksirini

Santrifüjleme, farklı maddelerin deney tüplerinde yüksek hızla dön-

bulmak, (I. öncül doğrudur.) diğeri ise değersiz madenleri altına

dürülerek ayrışmasını sağlama işlemidir. İlk olarak 1800 lü yıllarda

çevirmektir. (II. öncül doğrudur.) III. öncülde verilen çok az miktar-

kullanılmaya başlanmıştır. Bu nedenle simyacılar tarafından kulla-

YI
N

daki metallerden çok büyük miktarlarda enerji elde etme işlemi

nılan bir yöntem olamaz.

nükleer enerji ile ilgilidir. Nükleer enerji simya döneminden çok da-

ha sonra kimya bilimi tarafından keşfedilmiştir. (III. öncül yanlıştır.)

Cevap E

Çözüm

3

Damıtma araçları ve damıtma yöntemi simyacılar tarafından keşfedilmiştir. Altın, gümüş ve cıva gibi elementler yine simyacılar tara-

YA

fından keşfedilen maddelerdir. Bu nedenle l.ve ll. öncüllerdeki yargılar simyanın kimya bilimine katkıları arasında sayılabilir. (l. ve II.

Prf Yayınları

Cevap C

Çözüm

7

Mürekkep milattan önce kullanılmaya başlanan bir maddedir. (I.
öncül) Barut Çinli simyacılar tarafından yaklaşık 2000 yıl önce bulunan ve kullanılan bir maddedir. (II. öncül) Seramik de yine simyacılar tarafından bulunan maddeler arasındadır. (III. öncül)

öncüller yer alır.) Santrifüj ve diyaliz yöntemleri simya döneminden
çok daha sonra bulunan ayrıştırma yöntemleridir. (III. öncül yer al-

Orlon ise polimer maddedir. İlk olarak 1950 li yıllarda sentezlen-

maz.)

miştir. Dolayısı ile simyacılar tarafından bulunan bir madde değildir. (IV. öncül)

Cevap C

Çözüm

4

Cevap B

F





PR



 

Çözüm



8

Robert Boyle; İlk kez elementler, bileşikler ve karışımları tanımlayan bilim insanıdır. Antoine Lavoisier; Kütlenin Korunumu Kanu-





nu’nu bulan bilim insanıdır. Joseph Priestley; Yanma olayını açık-





lamaya çalışan bilim insanıdır.John Dalton; bilimsel anlamda ilk

 

atom teorisini ortaya atan bilim insanıdır. Yukarıdaki dört bilim insanı yaptıkları çalışma ve keşiflerle modern kimyanın öncüleri ara-



sında sayılabilirler. Erwin Schrödinger ise 1930 lu yıllarda elekt-

Aristo’nun dört element kavramı ile özelliklerini gösteren şema yu-

ronun davranışını matematik formülleri ile açıklamaya çalışmıştır.

karıdaki gibidir. Buna göre boş bırakılanlardan l. si toprak, ll. si ıs-

Kimyanın bilim olma sürecinden sonraki dönemde çalışmalar yap-

lak ve lll. sü kuru olmalıdır.

mıştır. Dolayısıyla kimyanın öncüleri arasında yer almaz.
Cevap A

Cevap D

33

ÇÖZÜMLER
Çözüm

9

Çözüm

3

Bakır ve kalaydan tunç eldesi ile kum ve sodadan cam eldesi sim-

Kimya; maddelerin yapısını, özelliklerini, birbiri ile etkileşimini ve

yacılar tarafından bulunmuş yöntemlerdir. Simya döneminde bu-

bu etkileşimler sonucunda uğradığı değişiklikleri inceleyen bilim

lunan yöntemler sınama yanılma yoluyla bulunmuştur. (I. ve lll. ön-

dalıdır. Bu bilgiye göre üç öncül de doğrudur.

cüller doğrudur.)

LA
RI

Cevap E

Döteryum ve trityumdan helyum eldesi modern kimya bilimi tarafından laboratuvar deneyleri ile bulunmuş bir yöntemdir. (II. öncül

Çözüm

yanlıştır.)
Cevap A

Çözüm

4

Kahveye koku veren kimyasalların tespiti ile klorofilin yapısındaki
atomların cinsinin ve kütlelerinin tespiti kimya biliminin ilgi alanına

10

girmektedir. Bu nedenle kimyagerlerin çalışmaları arasında yer alır.

Antik çağlarda çeşitli çalışmalar yapan simyacılar uğraşları sonu-

(I. ve ll. öncüller doğrudur.)

cunda çeşitli damıtma düzenekleri, imbik, el kantarı vb gereçleri

Mevcut materyalleri kullanarak radyo sinyallerinin kapsama alanı-

geliştirip kullanmışlardır. (I. ve II. öncüller.) Nükleer tepkimeler ise

nın genişletilmesi için yeni vericilerin tasarlanması fizik bilimi ile il-

atom çekirdeği ile ilgili tepkimelerdir. Bu tepkimelerin incelenmesi

gilidir. (III. öncül yanlıştır.)

YI
N

modern kimyanın ilgi alanına girdiğinden simya ile ilgili değildir.

Cevap B

Çözüm

11

Çözüm

ten oluşur görüşü Empedokles’e aittir. (I. öncül doğrudur.)

Maddeler bölünemeyen en küçük parçalar olan atomlardan oluşdoğrudur.)

YA

muştur görüşünü ilk olarak Democritus ortaya atmıştır. (II. öncül

Prf Yayınları

Maddeler su, hava, toprak ve ateş olmak üzere dört temel element-

5

• Deneylerin sistematik bir şekilde yapılması
• Terazinin yaygın olarak kullanılması
• Deneylerde kullanılan maddeler arasında sayısal ilişkilerin kurulması

• Teorilerin doğrudan deney sonuçları ile ilişkilendirilerek test

Simyada kullanılan maddeleri bedenler, ruhlar, taşlar,vitrioller, bo-

edilmesi

rakslar, tuzlar olarak sınıflandıran kişi Ebu Bekir er-Razi’dir. (III. öncül doğrudur.)

Cevap C

modern kimyanın başlangıcı olarak düşünülebilir. Bu bilgilere gö-

Cevap E

re (I ve ll. öncüller doğrudur.)
III. öncüldeki sistematik bilgi birikimi olmaksızın önceki araştırma-

Test - 2

ların yinelenmesi yargısı yukarıda verilen ilk maddeye ters düşmek-

F

tedir. (III. öncül yanlıştır.)

Çözüm

Cevap C

1

Hidrokarbonlar, alkoller, aldehit ve ketonlar, karboksilik asitler, ami-

PR

no asitler organik bileşiklerdir. Bu nedenle sayılan bileşikleri ince-

Çözüm

leyen kimya alt dalı Organik Kimyadır.

Çözüm

6

Toplu taşıma ağlarının geliştirilmesi kimya alanında eğitim almış bi-

Cevap B

rinin çalışması için uygun değildir. Çünkü bu çalışma daha çok iş-

2

letme alanına girer. (I. öncül yanlıştır.)

Altın cevherinin analiz edilerek yapısındaki saf altın oranının belir-

Petrol ürünlerinin kalitesinin artırılması kimya endüstrilerinden pet-

lenmesi analitik kimyanın, kandaki üre miktarının belirlenmesi bi-

rokimyanın, endüstride kullanılan metal materyallerin geliştirilme-

yokimyanın, doğada bulunan minerallerin özelliklerinin incelenme-

si ise endüstriyel kimyanın ilgi alanına girer. Bu nedenle kimya ala-

si anorganik kimyanın çalışma alanına girer. Doğru eşleştirme l:c,

nında eğitim almış birinin bu iki kimya endüstrisinde çalışması uy-

ll:a ve lll: b şeklindedir

gun olur. (ll. ve III. öncüller doğrudur.)
Cevap B

Cevap D

34
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YI
N
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ÜNİTE 2
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM

Ünite 2
ATOM MODELLERİ
DALTON ATOM MODELİ (1803)

Katmanlarda bulunan elektronlar daima temel hal yani en düşük ener-

jili durumda bulunmak ister.

Her element atom adı verilen bölünemeyen çok küçük, yoğun, içi do-

lu kürelerden oluşur.

Elektronlar dışarıdan bir etki ile bulundukları katmandan daha yüksek

enerjili bir katmana geçebilir. Bu durumda atom uyarılmıştır.

Bir elementin tüm atomlarının kütlesi ve diğer özellikleri aynıdır.

LA
RI

Enerji katmanlarının alabileceği elektron sayısı sınırlıdır. Her enerji dü-

Farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır.

zeyinin alacağı maksimum elektron sayısı 2n2 bağıntısı ile hesaplanır

Bir elementin atomları diğer elementin atomları ile belirli oranlarda bir-

(n: katman numarası)

leşerek bileşikleri oluşturur.

Bohr atom teorisine göre bir element atomuna enerji verilerek elekt-

Kimyasal tepkimelerde atom sayısı ve türü korunur.

ronun daha yüksek bir enerji düzeyine (uyarılmış hal) geçmesi sağlanabilir. Atomların bu şekilde ışın soğurmasına absorbsiyon denir.

THOMSON ATOM MODELİ (1897)

Yüksek enerji düzeyine uyarılmış bir elektron daha düşük enerji düze-

Üzümlü kek modeli olarak bilinir.

yine indiğinde, aradaki enerji farkına eşit enerjide ışın yayınlar. Atom-

Atomun içerisinde negatif yüklü tanecikler (elektronlar) vardır.

ların bu şekilde ışın yaymalarına emisyon denir.

Atom nötral yapıya sahip olduğu için negatif yüklü taneciklerin yanın-

Atom içerisindeki uyarılmış elektronların temel hale dönüşleri sırasın-

da pozitif yüklü taneciklerin de bulunması gerekir ve bunların sayıları

da yaydıkları ışınlar bir prizmadan geçirilip renklerine ayrılınca çizgi

YI
N

birbirine eşittir.

yapılarına sahip seriler oluşur. Bu görüntülere spektrum denir.

Negatif yüklü tanecikler atom içerisinde rastgele dağılmışlardır.

Her elementin kendine özgü yayınma spektrumu olduğu gibi kendine

Atomun kütlesini pozitif yüklü tanecikler oluşturur.
Atom çapı 10

cm olan bir küre şeklindedir.

RUTHERFORD ATOM MODELİ (1912)

YA

Çekirdekli atom modeli veya gezegen modeli olarak bilinir.

özgü soğurma (absorpsiyon) spektrumu da vardır.

Prf Yayınları

–8

Atomun büyük kısmı boşluktur.

mızıya kadar bütün renkleri içeren kesiksiz (sürekli) spektrum elde
edilir.

MODERN ATOM MODELİ (Kuantum Modeli)
Modern atom modeline göre elektronlar Bohr’un teklif ettiği gibi belli

Pozitif yüklü tanecikler çekirdek denilen çok küçük bir hacimde top-

lanmıştır.

Beyaz ışık bir prizmadan geçirildiğinde görünür bölgede mordan kır-

yörüngelerde hareket etmezler. Teoriye göre atomda elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeler vardır. Bu bölgelere elekt-

Elektronlar (–yüklü tanecikler) çekirdek etrafında bulunur ve pozitif

ron bulutu veya orbital denir.

yüklü taneciklerle eşit sayıdadır.



Pozitif yüklerin toplam kütlesi, atomun kütlesinin yaklaşık yarısı kadar-

dır. (Atomun kütlesinin % 99,9 dan fazlası çekirdekte toplanmıştır.) (Küt-

F

 

lenin kalan kısmını oluşturan nötronları Chadwick keşfetmiştir.)



Atom çapı 10–8 cm olan bir küre şeklindedir.

 















PR

Çekirdeğin çapı yaklaşık olarak 10–12 – 10–13 cm dir.

 

BOHR ATOM MODELİ (1913)
Yörüngeli atom modeli olarak bilinir.
Elektronlar çekirdek etrafında belirli uzaklıkta ve belirli enerjiye sahip

  
   
 

yörünge (katman, kabuk, enerji düzeyi, enerji seviyesi) adı verilen enerji katmanlarında dolanır.

Enerji katmanlarının enerjisi, çekirdekten uzaklaştıkça artar.
Katmanlar içten dışa doğru 1, 2, 3, ..., n şeklinde rakamlarla veya K,

Tarihsel süreçte atom modellerinin gelişimi

L, M, N, ... gibi harflerle ifade edilir.

43

ATOM MODELLERİ
rnek - 01

rnek - 03

Negatif yüklü tanecikler

II.

Çekirdek

III.

Nötronlar



Yukarıdakilerden hangileri, Thomson, Rutherford ve Bohr atom

Temel haldeki X atomunun 1. katmanındaki elektron 3. katmanına çı-

modellerinin üçünde de yer alır?
A) Yalnız I

karılıyor.

B) I ve II
D) II ve III

LA
RI

I.



C) I ve III

Buna göre, olayla ilgili;
I.

E) I, II ve III

Atom iyon haline geçer.

II. Enerji alarak gerçekleşir.

III. Atom uyarılmış hale geçer.

özüm
Negatif yüklü tanecikler (elektronlar) Thomson atom modeliyle keş-

ifadelerinden hangileri doğrudur?

fedilmiş ve sonrasındaki Rutherford ve Bohr atom modellerinde de

A) Yalnız I

YI
N

yer almıştır. (I. öncül) Çekirdek Rutherford tarafından keşfedilmiş olup
Rutherford ve Bohr atom modellerinde yer alır. (II. öncül) Nötronlar

D) II ve III

1932 yılında Chadwick tarafından keşfedilmiştir. Üç modelde de bulunmaz.

Demirin elektriği iletmesi

II.

Klor elementinin 35 ve 37 kütle numaralı iki farklı atomunun bulunması

III.

Prf Yayınları

YA

I.

C) I ve III

E) I, II ve III

özüm

Cevap A

rnek - 02

B) I ve II

Bir elektron enerji alarak üst bir katmana geçebilir. Bu durumda atom
uyarılmış hale geçmiş olur. (II. ve III. öncüller doğrudur.) Bir atomun
iyon haline geçmesi için elektron alması veya yapısındaki elektronun
atomdan ayrılması gerekir. (I. öncül yanlıştır.)
Cevap D

Sodyum ve klor atomlarının birleşip yemek tuzunu oluşturması

rnek - 04

Yukarıdakilerden hangileri Dalton atom modeliyle uyumlu değil-

I.

dir?

II. Fosforlu maddelerin karanlıkta parıldaması

B) I ve II

F

A) Yalnız I

III. Lambanın elektrik açıldığında ışık vermesi

C) I ve III

Yukarıdaki olaylardan hangileri emisyon olayına örnek olarak ve-

E) I, II ve III

rilebilir?

PR

D) II ve III

Kor halindeki demirin çevresine ışık yayması

A) Yalnız I

özüm

Dalton’a göre en küçük madde atomdur. Dolayısıyla demirin elektri-

B) I ve II
D) II ve III

ği iletmesi elektron hareketiyle olduğundan Dalton atom modeliyle
uyumlu değildir. (I. öncül) Dalton’a göre bir elementin tüm atomları

C) I ve III
E) I, II ve III

özüm

aynıdır. Bu durumda klor elementine ait izotoplar bu atom modeliyle
açıklanamaz. (II. öncül) Dalton atom modelinde farklı element atom-

Bütün fiziksel ve kimyasal olaylardaki tüm ışık/parıldama olayları ato-

larının birleşip bileşik oluşturmasından söz edildiği için sodyum ve

mun yapısındaki elektronların enerji düzeyleri arasındaki hareketle-

klor atomlarının birleşip yemek tuzunu oluşturması Dalton atom mo-

rinden kaynaklanır. Enerji soğurma absorbsiyon, enerji/ışık yayma

deliyle uyumludur.

emisyondur. Öncüllerin üçü de emisyonla ilgilidir.
Cevap B

Cevap E
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Ünite 2
ATOM MODELLERİ
1.

Test - 1
4.

Dalton atom modelinde;

Doðrultusu
deðiþmeyen ýþýnlar

Dedektör

I. Maddeler atomlardan oluşmuştur.
II. Aynı elementin atomları özdeştir. Farklı elementlerin atom-

Altýn levha

ları ise birbirinden farklıdır.

LA
RI

Alfa ýþýn
kaynaðý

III. İki farklı element birleşerek bileşikleri oluşturur. Bileşik olu-

Doðrultusu deðiþen
(sapan) ýþýnlar

şurken elementlerin birleşen atom sayıları oranı her zaman
sabittir.
hangileri yer alır?

Yukarıda verilen şekil E. Rutherford’un alfa ışınları ile yapmış ol-

A) Yalnız I

B) I ve II
D) II ve III

duğu altın levha deneyine aittir.

C) I ve III

Buna göre, Rutherford bu deney sonucunda ortaya koydu-

E) I, II ve III

ğu atom teorisinde;

I. Atom boşluklu yapıya sahiptir.

II. Bir atomda pozitif yükün tamamı çekirdek denilen küçük böl-

Atom modeli
I. Bohr

III. Pozitif yüklerin toplam kütlesi, atomun kütlesinin yaklaşık

Açıkladığı özellik

yarısı kadardır.

Atomun yapısındaki negatif yüklü taneciklerin hareketleri ve yerleşimi

varsayımlarından hangilerini ileri sürmüştür?

II. Thomson

Nötronların özellikleri

A) Yalnız I

III. Rutherford

Atomun yapısındaki pozitif yüklü tane-

YA

ciklerin yerleşimi

Yukarıdaki atom modellerinden hangilerinin atoma dair açık-

Prf Yayınları

2.

YI
N

gede toplanmıştır.

B) Yalnız III

D) I ve III

C) I ve II
E) I, II ve III

ladığı özellik yanlış verilmiştir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

5.


I. Elektronlar, merkezi çekirdek olan eş merkezli dairesel yö-

PR

3.

E) I, II ve III

F

D) II ve III

C) I ve III

rüngelerin oluşturduğu belirli enerji katmanlarında yer alır.

II. Enerji katmanları içten dışa doğru 1, 2, 3, ... veya K, L, M, ....

Elektronların enerji alarak bir üst enerji seviyesine çıkıp son-

şeklinde sembolize edilir.

rasında aldıkları enerjiyi temel hale dönerken ışık şeklinde

III. Elektronlar bir dış etkiyle uyarılmadıkları sürece çekirdeğe

dışarı vermesine ne ad verilir?

en yakın katmanları tercih ederler.
A) Soğurma

Bohr atom modeline göre yukarıdaki ifadelerden hangileri

B) Spektrum

doğrudur?

C) Emisyon

A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) II ve III

C) I ve II

D) Uyarılma

E) I, II ve III

E) İyonlaşma
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ATOM MODELLERİ
8.

Atom modeli

Ortaya koyan bilim insanı

I. Üzümlü kek modeli

J. Thomson

II. Çekirdekli atom modeli

E. Rutherford

III. Yörüngeli atom modeli

N. Bohr

LA
RI

6.

Yukarıdaki atom modellerinden hangilerini ortaya koyan bilim insanları doğru olarak verilmiştir?
A) Yalnız I

Çeşitli elementler aleve tutulduğunda farklı renklerde ışımalar

B) Yalnız II

D) II ve III

YI
N

yaparlar. Bu ışınlar prizmadan geçirildiğide

9.

C) I ve III

E) I, II ve III

I. Elektron : J. Thomson

II. Nötron : J. Chadwick

III. Çekirdek : E. Rutherford

şeklinde farklı görünümler oluşur.

YA

Buna göre;

I. Elde edilen görünümler atomların ışık spektrumlarıdır.

Prf Yayınları

IV. Katman (yörünge) : N. Bohr
Yukarıdaki atoma ait tanecik veya bölgelerden hangilerini
keşfeden bilim insanları doğru olarak verilmiştir?
A) Yalnız I

B) I ve II

D) I, II ve IV

II. Her atomun kendine özgü ışık spektrumu vardır.

C) I, II ve III
E) I, II, III ve IV

III. Görünümlerdeki renkli çizgiler, uyarılmış elektronların temel
hale dönüşleri sırasında oluşur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

B) Yalnız II

F

A) Yalnız I

E) I, II ve III

10. Thomson atom modeli;
I. Atomlar çapları yaklaşık 10–8 cm olan kürelerdir.
II. Elektron adı verilen negatif (–) yüklü tanecikler, pozitif yük-

PR

D) II ve III

C) I ve II

7.

Orbital kavramı aşağıdaki atom modellerinden hangisinde

lü atomun içinde homojen olarak dağılmıştır.

yer alır?

III. Atomdaki negatif yük sayısı, pozitif yük sayısına eşit olup

A) Modern

atomlar yük bakımından nötrdür.

B) Dalton

hangilerini içerir?

C) Thomson

A) Yalnız I

D) Bohr

E) Ruhterford

Test - 1

1-E

B) I ve II
D) II ve III

2-B

3-E

4-E

5-C
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6-E

7-A

C) I ve III
E) I, II ve III

8-E

9-E

10-E

Ünite 2
ATOM ve YAPISI
1.

24
Mg
12

Test - 2
4.

gösterimiyle ilgili;





I. Mangan elementine ait gösterimdir.
II. Elementin nükleon sayısı 24 tür.

LA
RI

III. Elementin çekirdek yükü 12 dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız III
D) II ve III

C) I ve II

Katman elektron dağılımı yukarıdaki gibi olan 3X, 7Y ve 17Z

E) I, II ve III

tanecikleriyle ilgili;
I. X katyondur.

II. Z nötr haldedir.

III. Y taneciği 3– yüklü iyon halindedir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız II

YI
N

A) Yalnız I

D) I ve II

E) I, II ve III

Aşağıdakilerden hangisi temel haldeki nötr bir atomun katman elektron dizilimi olamaz?
A) 2 – 8 – 8 – 1
C) 2 – 8 – 7

YA

B) 2 – 8 – 9

Prf Yayınları

2.

C) Yalnız III

D) 2 – 8 – 8 – 2

E) 2 – 8 – 18 – 8

5.








F




Nötr X, Y, Z ve T element atomlarının atom numarası – nötron
sayısı grafiği yukarıda verilmiştir.

PR
3.




Buna göre;

Temel haldeki nötr protiyum (11H) atomu ile ilgili;
I. Çekirdek yükü elektron sayısına eşittir.

I. Y ve Z izotondur.

II. Nükleon sayısı, proton sayısına eşittir.

II. Z ve T izotoptur.

III. Çekirdeğinde nötron bulunmaz.

III. X ve Z izoelektroniktir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I, II ve III

B) Yalnız III
D) I ve III

A) Yalnız I

C) I ve II

B) Yalnız II
D) I ve II

E) II ve III
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C) Yalnız III
E) II ve III

ATOM ve YAPISI
9.

Bir elemente ait taneciklerde;

Atomun yapısındaki;

I. Proton sayısı

I. Proton

II. Nötron sayısı

II. Elektron

III. Elektron sayısı

III. Nötron

LA
RI

6.

niceliklerinden hangileri her zaman aynıdır?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve II

taneciklerinin keşfediliş sıralaması ilk keşfedilenden başla-

yarak aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

C) I ve III

A) II > I > III

E) II ve III

B) I > III > II

7.

E) II > III > I

YI
N

D) III > II > I

C) I > II > III

Aşağıdaki atomlardan hangisi karbon – 12 atomunun izotopudur?
A) 12C

B) 12N

D) 13C

C) 12Mg

E) 11B

8.

Prf Yayınları

YA

10. X atomunun nötron sayısı proton sayısından 1 fazladır.
X atomunun nükleon sayısı 15 olduğuna göre atom numarası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 7

B) 8

C) 9

D) 10

E) 14







F



Katman elektron dizilimi yukarıda verilen nötr X atomuyla il-

PR

gili;

11. I. Pozitif yüklüdür.

I. Çekirdek yükü 4 tür.

II. Kütlesi 1,673.10–24 gramdır.

II. Elektron içeren 2 katmanı vardır.

III. Yükü 1,602.10–19 Coulombtur.

III. K ve L katmanları tam doludur.

Atomun yapısındaki protonla ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II

B) I ve II

D) II ve III

Test - 2

1-D

2-B

C) I ve III

A) Yalnız I

E) I, II ve III
3-A

4-E

B) Yalnız III
D) II ve III

5-D

6-A

50

7-D

8-B

C) I ve II
E) I, II ve III

9-A

10-A

11-E

Ünite 2
ÇÖZÜMLER
Çözüm

Test - 1

4

Rutherford yapmış olduğu deneyde radyoaktif bir elementten elde

Çözüm

ettiği pozitif yüklü (+) alfa taneciklerinin ince altın levhada saçılma-

1

larını gözlemlemiştir. Gözlem sonucuna göre pozitif yüklü tanecik-

Dalton atom teorisine göre madde, atom adı verilen küçük tane-

LA
RI

lerin büyük bir kısmının levhadan hiç sapmadan geçmesi atomun

ciklerden oluşur. (I. öncül doğrudur.) Aynı elementin bütün atom-

büyük kısmının boşluk olduğunu gösterir. (I. öncül doğrudur.) Al-

ları birbirinin aynısıdır. Farklı elementlerin atomları ise birbirinden

fa taneciklerinin az bir kısmının saparak geçmesi, çok az kısmının

farklıdır. (II. öncül doğrudur.) İki farklı element birleşerek bileşikle-

ise levhaya çarparak geri dönmesi pozitif yüklü taneciklerin ato-

ri oluşturur. Bileşik oluşurken elementlerin birleşen atom sayıları

mun merkezinde çok küçük bir hacimde toplandığının kanıtıdır. (II.

oranı her zaman sabittir. (III. öncül doğrudur.)

öncül doğrudur.) Ayrıca Rutherford teorisinde pozitif yüklerin topCevap E

lam kütlesinin, atomun kütlesinin yaklaşık yarısı kadar olduğunu
ortaya atmıştır. (III. öncül doğrudur.)

YI
N

Cevap E

Çözüm

Çözüm

2

5

Elektronların enerji alarak bir üst enerji seviyesine çıktıktan sonra,
aldıkları enerjiyi temel hale dönerken ışık şeklinde dışarı vermesi-

kirdekten belirli uzaklıktaki belirli enerjiye sahip yörüngelerde bu-

ne emisyon (yayma) adı verilir.

lunduğu ve bu yörüngeler arasındaki geçişlerdeki enerji değişim-

leri yani yerleşimleri ve hareketleri açıklanmaya çalışılmıştır. (I. ön-

cül doğrudur.) Thomson atom modeli atomların negatif ve pozitif

YA

yüklü taneciklerden oluştuğunu ve bu taneciklerin atomun içinde

Prf Yayınları

Bohr atom modelinde elektronların (negatif yüklü taneciklerin) çe-

Çözüm

homojen dağıldığını ortaya atmıştır. Fakat nötronların varlığından

bahsetmemiştir. (II. öncül yanlıştır.) Rutherford, yaptığı deneyle ato-

Cevap C

6

Elementler aleve tutulduğunda atomlar alevden ısı alır. Bir madde-

mun yapısındaki pozitif yüklü taneciklerin atomun çekirdeğinde

nin ısı enerjisini almasına absorbsiyon (soğurma), aldığı enerjinin

toplandığını keşfetmiştir. (III. öncül doğrudur.)

bir kısmını ışıma olarak geri yaymasına emisyon (yayma) denir.

Cevap B

Yüksek sıcaklığa kadar ısıtılan maddelerin yaydığı bu ışınlar, prizmadan geçirilirse değişik açılarla kırılarak farklı renkleri içeren çiz-

F

giler oluşturur. Bu çizgilere ışık spektrumu adı verilir. (I. öncül doğrudur.) Her atomun kendine özgü spektrumu vardır. (II. öncül doğrudur.) Görselde verilen farklı renklerde çizgilerden oluşan spekrum, uyarılmış (enerji almış) elektronların temel hale dönüşleri sı-

PR

rasında aldıkları enerjiyi yaymalarından oluşur.

Çözüm

Cevap E

3

Bohr atom modeline göre elektronlar, merkezi çekirdek olan eş
merkezli dairesel yörüngelerin oluşturduğu belirli enerji katmanlarında yer alır. (I. öncül doğrudur.) Enerji katmanları içten dışa doğru (çekirdekten uzaklaştıkça) 1, 2, 3, ... veya K, L, M, ....şeklinde

Çözüm

7

sembolize edilir. (II. öncül doğrudur.) Elektronlar bir dış etkiyle uya-

Modern atom teorisinde elektronların bulunma olasılığının yüksek

rılmadıkları sürece çekirdeğe en yakın (düşük enerjili) katmanları

olduğu bölgelerden bahsedilir. Bu bölgelere elektron bulutu (orbi-

tercih ederler. (III. öncül doğrudur.)

tal) adı verilir.
Cevap A

Cevap E
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ÇÖZÜMLER
Çözüm

8

Çözüm

2

Üzümlü kek modeli J. Thomson,

Verilen seçeneklerdeki katman elektron dağılımlarının doğru hal-

Çekirdekli atom modeli E. Rutherford,

leri;
A: 2 – 8 – 8 – 1

Yörüngeli atom modeli de N. Bohr tarafından ortaya atılmıştır. Bu

19

LA
RI

B: 2 – 8 – 8 – 1

durumda üç öncül de doğrudur.

19

C: 2 – 8 – 7

Cevap E

17

D: 2 – 8 – 8 – 2

20

E: 2 – 8 – 18 – 8

36

şeklindedir. Bu durumda B seçeneğindeki diziliş hatalıdır ve temel

Çözüm

haldeki elementin elektron dizilimi olamaz.

9

Cevap B

Atomda eksi yüklerin (elektron) varlığından ilk olarak bahseden bilim insanı J. Thomson, nötronu keşfeden bilim insanı J. Chadwick,

Çözüm

yaptığı deneyle pozitif yüklerin çekirdekte toplandığını ilk olarak ortaya atan bilim insanı E. Rutherford, elektronların çekirdeğe belirli

YI
N

Nötr atomların çekirdek yükü (proton sayısı) elektron sayısına eşit-

uzaklıklarda bulunan katmanlarda (yörünge) hareket ettiğini orta-

tir. (I. öncül doğrudur.) Nötronu olmayan tek atom 11H dir. (III. ön-

ya atan bilim insanı ise N. Bohr’dur. Bu durumda bütün öncüller
doğrudur.

cül doğrudur.) Nükleon sayısı, proton sayısıyla nötron sayısının
toplamına eşittir. 11H atomunun nötron sayısı sıfır olduğundan nükleon sayısı proton sayısına eşittir. (II. öncül doğrudur.)

Prf Yayınları

10

YA

Cevap E

Çözüm

3

Çözüm

Cevap A

4

Proton sayısı elektron sayısına eşit olan tanecikler nötr halde bu-

Thomson’un, üzümlü keke benzetilen atom modeline göre atom-

lunur. (II. öncül doğrudur.) Proton ve elektron sayısı eşit olmayan

lar; çapları yaklaşık 10–8 cm olan kürelerdir. (I. öncül doğrudur.)

tanecikler ise iyon halindedir. Proton sayısı > elektron sayısı olanlar katyon (pozitif yüklü), proton sayısı < elektron sayısı olanlar an-

mun içinde homojen olarak dağılmıştır. (II. öncül doğrudur.) Atom-

yon (negatif yüklü) dur. X in proton sayısı 3 elektron sayısı 2 oldu-

daki negatif yük sayısı, pozitif yük sayısına eşit olup atomlar yük

ğundan katyondur. (I. öncül doğrudur.)Y nin elektron ve proton sa-

bakımından nötrdür. (III. öncül doğrudur.)

yıları eşit olmadığından iyondur. İyon yükü = proton sayısı – elekt-

PR

F

Elektron adı verilen negatif (–) yüklü tanecikler, pozitif yüklü ato-

Çözüm

24
Mg
12

ron sayısından bulunur. Buna göre, Y nin yükü = 7 – 10 = –3 tür.

Cevap E

(III. öncül doğrudur.)
Cevap E

Çözüm

Test - 2

5

Y ve Z nin nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı olduğundan izoton atomlardır. (I. öncül doğrudur.) Z ve T nin proton sayıları (atom

1

numaraları) aynı, nötron sayıları farklı olduğundan izotop atomlar-

gösterimi magnezyun elementine ait gösterimdir. (I. öncül

dır. (II. öncül doğrudur.) Nötr X ve Z nin atom numaraları yani pro-

yanlıştır.) Elementin nükleon sayısı (çekirdekte bulunan proton ve

ton sayıları farklı olduğundan elektron sayıları da farklıdır. Bu ne-

nötron sayıları toplamı) 24 tür. (II. öncül doğrudur.) Elementin çe-

denle izoelektronik (elektron sayıları eşit) olamazlar. (III. öncül yan-

kirdek yükü (proton sayısı) 12 dir. (III. öncül doğrudur.)

lıştır.)
Cevap D

Cevap D
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LA
RI
YI
N

PR

F

YA

ÜNİTE 3
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

Ünite 3
KİMYASAL TÜRLER, KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
KİMYASAL TÜR NEDİR?

İyon

Maddelerin özelliklerini taşıyan atom, molekül veya iyon gibi en küçük

Pozitif veya negatif atom ya da atom gruplarına iyon denir.

yapı taşlarına kimyasal tür denir. Pozitif ve negatif iyonlar, atomlar,

Na+, Mg2+, NH+ gibi pozitif yüklü iyonlara katyon, Cl–, S2– gibi nega4

moleküller birer kimyasal türdür.

tif yüklü iyonlara anyon denir.

Çevremizde gördüğümüz veya göremediğimiz her madde mutlaka

LA
RI

CN–, H O+, SO 2– gibi birden fazla atom bulunduran iyonlara kök adı
3
3

kimyasal tür içerir. Günlük hayatta yaygın olarak gördüğümüz altın,

verilir.

yemek tuzu, uçan balon aşağıdaki gibi kimyasal türler içerir.

NaCl, KI, MgF gibi iyonik bileşikler birden fazla atom içermelerine rağ2

men en küçük birimleri molekül değil birim hücredir. Birim hücreler
bir araya gelerek iyonik kristalleri meydana getirir.

 



   
   
   
   

YI
N


 

Bilgi



Atom, molekül ve iyon dışında radikal adı verilen kimyasal türler de var-

dır. Radikaller CH3., H.,:Ì. gibi eşleşmemiş elekron bulunduran ka-

Atom

YA



Bir elementin fiziksel ve kimyasal özelliklerini gösteren en küçük biri-

mine atom denir.

Prf Yayınları

rarsız yapılardır.

ETKİLEŞİMLERİN SINIFLANDIRILMASI
Kimyasal türleri birbirinden ayırmak için gereken bağ enerjisi yaklaşık

olarak 40 kJ/mol veya daha yüksek ise türler arasındaki etkileşim güçlü etkileşim (kimyasal bağ), bağ enerjisi yaklaşık olarak 40 kJ/mol’den
daha az ise türler arasındaki etkileşim zayıf etkileşim (fiziksel bağ)
olarak sınıflandırılır. Örneğin;

CH3OH(g) ® CH3OH(s)+ 35,3 kJ/mol (zayıf etkileşim)

Atomlar kimyasal veya fiziksel yöntemlerle parçalanamaz. Ancak nük-

leer yöntemlerle ayrıştırılabilirler. Proton, nötron ve elektron gibi tane-

H2O(g) ® H2O(s) + 43,9 kJ/mol (zayıf etkileşim)

ciklerden oluşurlar. Bazı elementler doğada atomlar halinde bulunur.
Metaller (Ca, Ag, Zn,....) ve soy gazlar (He, Ne, Ar, Kr .... ) doğada tek

MgO(k)+ 3850 kJ/mol ® Mg2+
+ O2–
(güçlü etkileşim)
(g)
(g)

atomlu hâlde bulundukları için bunlara monoatomik elementler de

I(g) + l(g) ® l2(g) + 151 kJ/mol (güçlü etkileşim)

F

denir.
Güçlü ve zayıf etkileşimler aşağıdaki gibi sınıflandırılır.

Molekül

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

PR

Aynı veya farklı tür atomların kimyasal tepkimesi sonucunda oluşan

kimyasal türlere molekül denir. Doğada birçok element, moleküler ya-

pıda bulunur. Bir molekülde aynı elementin atomları (O2, N2, Cl2,.. vb.)

Güçlü Etkileşimler

veya farklı elementlerin atomları (HCl, NO, CH4, .. vb.) bulunabilir.

İkiden fazla element atomundan oluşan O , P , S , CH gibi molekül3 4 8
4

1) İyonik bağ
2) Kovalent bağ
3) Metalik bağ

lere çok atomlu (poliatomik) moleküller denir. F2, H2, CO.. gibi iki
atomlu moleküllere iki atomlu (diatomik) moleküller, O3, CO2.. gibi

üç atomlu moleküllere üç atomlu (triatomik) moleküller denir.



Zayıf Etkileşimler

Van der Waals
Etkileşimleri

Hidrojen Bağı

1) Dipol–dipol etkileşimleri
2) İyon–dipol etkileşimleri
3) Dipol–indüklenmiş dipol etkileşimleri
4) İyon–indüklenmiş dipol etkileşimleri
5) İndüklenmiş–indüklenmiş dipol etkileşimleri
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KİMYASAL TÜRLER, KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
rnek - 01

rnek - 03

Aşağıdaki maddelerden hangisinin kimyasal türü diğerlerinden

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal türler arası etkileşimlerden de-

farklıdır?

ğildir?
C) Co

D) Cl2

A)

Dipol-dipol etkileşimleri

LA
RI

B) OF2

A) NH3

B)

E) SO3

Metalik bağ

C) Hidrojen bağı
D) Ametalik bağ

özüm

E)

NH3, OF2, Cl2 ve SO3 taneciklerinin kimyasal türü moleküldür.

London etkileşimleri

özüm

Co (kobalt) nun ise kimyasal türü atomdur.

Dipol-dipol etkileşimleri, hidrojen bağı, London etkileşimleri zayıf et-

Cevap C

kileşim türlerindendir. Metalik bağ güçlü etkileşimlerdendir.

Ancak ametalik bağ adında herhangi bir etkileşim türü yoktur.

YI
N
Kimyasal tür

I.

Cu

a.

II.

HCl

b.

III.

CrO42–

c.

Prf Yayınları

Tanecik

YA

rnek - 02
Molekül
İyon

F

PR

Q1 değeri 40 kJ/mol den küçüktür.

II. Ürün ve girenlerin kimyasal türü aynıdır.
III. Tepkimede sadece güçlü etkileşimler kopmuştur.

Yukarıdaki taneciklerin kimyasal türleri ile eşleştirilmeleri aşağı-

D) I-a, II-b, III-c

H2O(s) + Q1 ® H2(g) + 1/2O2(g)

I.

Atom

B) I-c, II-a, III-b

rnek - 04

Yukarıdaki tepkime ile ilgili;

dakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I-b, II-c, III-a

Cevap D

ifadelerinden hangileri doğrudur?
C) I-a, II-c, III-b

A) Yalnız II

E) I-c, II-b, III-a

B) I ve II
D) II ve III

özüm

C) I ve III
E) I, II ve III

özüm

I. Cu atom (c),

H2O(s) elementlerine ayrıştığı olay kimyasal bir tepkimedir ve tepki-

II. HCl molekül (a)

me sırasında atomlar arası güçlü bağlar kırılmıştır. Bundan dolayı Q1

III. CrO42– iyon (b)

değeri 40 kJ/mol den büyüktür. (I. öncül yanlıştır.)
Cevap B

Ürün ve girenlerdeki tüm maddelerin kimyasal türü moleküldür. (II.
öncül doğrudur.)
H2O, sıvı fazdan gaz fazına geçtiğinden güçlü etkileşimlerin yanında
zayıf etkileşimler de kopmuştur. (III. öncül yanlıştır.)
Cevap A
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1.

Na+, HCN, O3, Mg maddelerinin kimyasal türlerinin sırasıy-

4.

la sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru veril-

Test - 1

Aşağıdaki maddelerden hangisinin en küçük yapıtaşı olan
kimyasal tür yanlış verilmiştir?

miştir?
Madde

A) İyon, iyon, molekül, element

C) Atom, iyon, molekül, element
D) İyon, anyon, molekül, element








 



5.










Molekül

B)

Helyum

Atom

C)

Tunç

Molekül

D)

Yemek tuzu eriyiği

İyon

E)

Naftalin

Molekül

Aşağıdaki kimyasal türlerden hangisi atoma örnek olarak
verilebilir?

Prf Yayınları



YA



Su buharı

YI
N

E) İyon, atom, molekül, atom

2.

A)

LA
RI

B) İyon, molekül, molekül, atom

 
 
 


Yukarıdaki kimyasal tür sınıflarından hangilerinin karşısın-



daki örnekler doğru verilmiştir?
A) Yalnız II

B) Yalnız III

 
    
 
 


 





 





C) I ve II

E) I, II ve III

PR

F

D) I ve III

Kimyasal tür

3.

6.

I. Elmas - Grafit

I. Elektron almış atom

II. Amonyum - Döteryum

II. Ortaklanmamış elektron içeren tanecik

III. Bakır(II) - Nitrür

III. Belirli kütle oranlarında, farklı atomlara sahip tanecik

Yukarıdaki madde çiftlerinden hangilerini oluşturan kimya-

Yukarıdaki maddelerden hangileri kimyasal tür olarak nite-

sal tür çeşidi aynıdır?

lendirilebilir?

A) Yalnız I

B) I ve II
D) II ve III

C) I ve III

A) Yalnız II

E) I, II ve III

B) I ve II
D) II ve III

81

C) I ve III
E) I, II ve III

KİMYASAL TÜRLER, KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
7.

11. Aşağıdakilerden hangisi zayıf etkileşim sınıfında yer almaz?

Aşağıdaki maddelerden hangisinin kimyasal türü yanlış verilmiştir?

A) Hidrojen bağları
B) London etkileşimleri

Kimyasal tür

A)

As

Molekül

B)

PO43–

İyon

C)

Cr

Atom

D)

CS2

Molekül

E)

Be2+

İyon

C) İyon - dipol etkileşimleri

LA
RI

Madde

D) Polar kovalent bağ

E) Dipol - dipol etkileşimleri

12. I. Metalik bağ

II. Polar kovalent bağ

III. İyonik bağ

8.

I. Besinlerin sindirilmesi

Yukarıdakilerden hangileri güçlü etkileşim türlerindendir?

YI
N

II. Argonun sıvılaşması

A) Yalnız II

III. O2(g) nin suda çözünmesi

B) I ve II

D) II ve III

C) I ve III
E) I, II ve III

Yukarıdaki olaylardan hangilerinin sonucunda meydana ge-

A) Yalnız I

B) Yalnız II

9.

E) I, II ve III

YA

D) II ve III

C) I ve III

Prf Yayınları

len enerji değişimi 40 kJ/mol den daha küçüktür?

13. Nötr haldeki iki element atomu arasında elektron ortaklaşması sonucunda meydana gelen kimyasal türün adı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Atom

Aşağıdaki kimyasal türlerden hangisinin sınıfı diğerlerinden

B) Molekül

farklıdır?

C) İyon

A) C2H6

B) O2

D) Radikal

C) Mn

E) Plazma

E) P4

F

D) HCl

PR

10. I. KNO3 bileşiğinde K+ ve NO–3 iyonları arasındaki etkileşim

14. Aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi sırasında
meydana gelen enerji değişimi verilen değer olamaz?

II. CO2 maddesinde CO2 tanecikleri arasındaki etkileşim

III. Cu atomları arasındaki etkileşim

A) S(k) + O2(g) ® SO2(g) + 297 kJ

Yukarıdaki etkileşimlerden hangileri kimyasal bağ tanımına

B) Ar(s) + 6,4 kJ ® Ar(g)
C) MgO(k) + 35 kJ ® Mg2+
+ O2–
(g)
(g)

girer?

A) Yalnız III

B) I ve II

D) II ve III

Test - 1

1-B

2-E

D) H2O(g) ® H2O(s) + 44kJ

C) I ve III

E) 2N(g) ® N2(g) + 163 kJ

E) I, II ve III
3-C

4-C

5-B

6-E

7-A
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8-D

9-C

10-C

11-D

12-E

13-B

14-C

Ünite 3
GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER
1.

Test - 2
4.

Aşağıdaki maddelerden hangisinin Lewis yapısı yanlış ve-





rilmiştir? (1H, 4Be, 6C, 7N, 8O, 11Na, 16S)














A)

CO2

B)

H2S

Lewis yapısı





  













H2O moleküllerinde ve molekülleri arasındaki şekilde veri-












LA
RI

Madde

len etkileşimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış-



tır?

2–

C)

O2–

[:Æ:]

D)

Na2O

Na+[:Æ:] Na+

E)

Be

A) H2O polar bir moleküldür.

2–

B) 1 ve 3 etkileşimleri polar kovalent bağdır.

.Be.

C) 2 etkileşimi güçlü etkileşimdir.

D) 1 ve 3 etkileşimleri kimyasal bağdır.

da metalik bağ oluşturması beklenmez?
A) 16S

B) 13Al

C) 37Rb

E) 19K

YA

D) 20Ca

Oda koşullarında aşağıdaki maddelerden hangisi zıt yüklü
tanecikler arasında meydana gelen kristal örgü yapısına sahip değildir? (1H, 3Li, 6C, 8O, 9F, 11Na, 12Mg, 17Cl)
A) NaF

F

lerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

X2Z3

Z3Y2

A)

Polar

Apolar

İyonik

kovalent

kovalent

B)

Apolar

İyonik

kovalent

C)
D)
E)

E) MgCl2

H

Cl
II.

I.

Elektron
yoðunluðu

H

Cl

Polar
kovalent

Apolar

Polar

Apolar

kovalent

kovalent

kovalent

İyonik

Apolar

Polar

kovalent

kovalent

İyonik

İyonik

Polar

C) NaCl

+



H Cl

X2Z3 ve Z3Y2 taneciklerinin molekül içi bağ türü aşağıdaki-

Y2

B) LiBr

D) C6H12O6

6.

X, 7Y ve 16Z element atomları arasında meydana gelen Y2,

13

PR

3.

5.

Aşağıdaki element atomlarından hangisinin oda koşulların-

Prf Yayınları

2.

YI
N

E) 1 ve 3 etkileşimlerinin kuvvetleri 40 kj/mol den büyüktür.

Negatif yük
merkezi

III.

Pozitif yük
merkezi

HCl molekülüne ait yukarıdaki gösterimlerden hangileri doğrudur? (1H, 17Cl)
A) Yalnız I

kovalent

B) Yalnız II
D) II ve III

85

C) Yalnız III
E) I, II ve III

GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER
7.

10.












Katman elektron dağılımları verilen yukarıdaki taneciklerden hangileri kovalent bağlı bileşik oluşturur?
A) Yalnız III

XY bileşiğine ait yukarıda verilen kristal örgüsüne ilişkin aşa-

B) I ve II
D) II ve III





LA
RI



ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

C) I ve III

A) Kristal örgü XY şeklindeki ikili birimlerden (moleküllerden)

E) I, II ve III

oluşur.

B) X ve Y tanecikleri elekrostatik çekim ile birbirlerini her yönden çeker.

C) Bileşik yüksüzdür.

D) Oda koşullarındaki fiziksel hali katıdır.

YI
N

8.

		
X

E) Kristal örgüdeki anyon ve katyonlar belirli sayıdaki zıt yüklü

T

diğer tanecik tarafından çekilirler.

L
K
Z

YA

Yukarıdaki periyodik sistemde bulunan elementler arasında
oluşan aşağıdaki bileşiklerden hangisi iyonik bağlı değildir?
A) K2T

B) XY

E) ZY3

ise Y dir.

Buna göre, X, Y ve Z metallerinin metalik bağ kuvvetlerinin

A) Y > Z > X

II. Metallerin elektrik iletkenliğinde rol oynar.

yanlıştır?

III. Elektron denizi ile pozitif yüklü iyonlar arasında meydana
gelen çekim kuvvetleridir.

A) İyonik bağlıdır.

Oda koşullarında katı haldedir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

C) Sulu çözeltisi elektriği iletmez.

A) Yalnız II

D) Kristal yapılıdır.

2-A

3-B

4-C

5-D

B) Yalnız III
D) II ve III

E) Oda koşullarında tanecikleri sadece titreşim hareketi yapar.
1-A

E) X > Z> Y

I. Elektron hareketi sonucunda meydana gelir.

şeklinde olan bileşik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi

Test - 2

C) Z > Y> X

12. Metalik bağ ile ilgili;

–

[:ñ:] X2+ [:ñ:]

B

B) Y > X > Z

D) X > Y > Z

Lewis yapısı,
–

atom çapı en büyük olan Z, 1. iyonlaşma enerjisi en büyük olan

tir?

PR

9.

11. Periyodik sistemde aynı grupta bulunan X, Y ve Z metallerinden

karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş-

C) Z2T3

F

D) LX3

Prf Yayınları

Y

6-C
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7-D

8-B

9-C

C) I ve III
E) I, II ve III

10-A

11-B

12-E

Ünite 3
ÇÖZÜMLER
Çözüm

Test - 1

6

Elektron almış atom negatif yüklü iyon (anyon) dur. (I. öncül)

Çözüm

1

Ortaklanmamış elektron içeren tanecikler (H2O, NH3, Cl2 vb.)genel olarak kovalent bağlı maddelerdir. Kovalent bağlı bileşiklerin

Na+ ® iyon

LA
RI

kimyasal türü moleküldür. (II. öncül)

HCN ve O3 ® molekül

Belirli kütle oranlarında, farklı atomlara sahip olan tanecikler mole-

Mg ® atomdur.

kül (C2H6, CO2 vb.) olabilir. (III. öncül)

Cevap B

Çözüm

Cevap E

2

NO–3 ve OH– ® iyon
CO2 ve N2 ® molekül

Çözüm

Hg, K, Na ® atom dur.

7

Soruda verilen maddelerin kimyasal türü aşağıdaki gibidir.

Cevap E

Çözüm

YI
N

As ® atom

PO43– ® iyon

3

Cr ® atom

Elmas ve grafit kömürün allotroplarından olup sadece C atomu içeAmonyum (NH+4) iyon – döteryum (21H) atom olduğundan kimyasal türleri birbirinden farklı olan taneciklerdir. (II. öncül)

Bakır(II) (Cu2+) – Nitrür (N3–) şeklinde gösterilen ve kimyasal tür-

YA

leri (iyon) aynı olan iki maddedir. (III. öncül)

CS2 ® molekül

Prf Yayınları

rirler. En küçük yapı taşları atomdur. (I. öncül)

Be2+ ® iyon

Cevap A

Cevap C

Çözüm

4

Çözüm

Besinlerin sindirilmesi kimyasal bir olay olup, olay sırasında güçlü
etkileşimler kırılır/oluşur. Meydana gelen enerji değişimi 40 kJ/mol

Su buharı (H2O(b)) ® molekül

den büyüktür. (I. öncül 40 kJ/mol den büyüktür.) Argonun sıvılaş-

Helyum (He) ® atom

tırılması argon atomları arasındaki zayıf London etkileşimleriyle iliş-

Tunç ® Cu ve Sn atomlarından oluşan bir alaşımdır. Kimyasal tü-

kilidir. London etkileşimlerinin gücü de 40 kJ/mol den küçüktür. (II.

F

rü atomdur. (C seçeneği yanlıştır.)

öncül 40 kJ/mol den küçüktür.) O2(g) nin suda çözünmesi; oksijen

Yemek tuzu eriyiği ® NaCl nin ısıtılıp eritilmesi sonucunda eriyiği
+

gazı ile su molekülleri arasındaki indüklenmiş dipol – dipol etkile-

–

elde edilir. NaCl eriyiğinin kimyasal türü Na ve Cl iyonlarıdır.

PR

8

şimlerinden kaynaklanır. Bu etkileşimlerin gücü de 40 kJ/mol den
küçüktür. (III. öncül 40 kJ/mol den küçüktür.)

Naftalin (C10H8)® Organik bir bileşik olup, kimyasal türü molekül-

Cevap D

dür.

Çözüm

Cevap C

5

F– ve K+ tanecikleri iyondur.

Çözüm

I2 ve H2O taneciklerinin kimyasal türü moleküldür.

C2H6, HCl, O2 ve P4 maddelerinin kimyasal türü moleküldür.

He elementinin ise kimyasal türü atomdur.

Mn ise kimyasal türü atom olan mangan elementidir.
Cevap B

9

Cevap C

99

ÇÖZÜMLER
Çözüm

10

Test - 2

Atomlar arasında elektron alışverişi veya elektron ortaklaşması sonucunda meydana gelen etkileşimlere kimyasal bağ denir. Kimya-

Çözüm

sal bağ güçlü etkileşimdir. I. KNO3 bileşiğinde K+ ve NO–3 iyonları

Lewis yapıları yazılırken atomların değerlik elektronları noktalar şek-

LA
RI

arasındaki etkileşim iyonik bağ olup, güçlü etkileşimdir. (I. öncül

linde sembolünün etrafına yerleştirilir. Be atomunun değerlik elekt-

kimyasal bağdır.) II. CO2 maddesinde CO2 tanecikleri arasındaki

ron sayısı 2 dir. (E seçeneği doğrudur.) Oksijen atomunun değer-

etkileşim London etkileşimleri olup moleküller arası zayıf bir etkile-

lik elektron sayısı 6 dır. 2– yüklü iyonunda ise 8 (2 elektron aldığın-

şim olduğundan fiziksel bağ tanımına girer. (II.öncül fiziksel etkile-

dan) dir. Buna göre, sembolünün etrafında 8 nokta bulunmalıdır.

şimdir.) III. Cu atomları arasındaki etkileşim, metalik bağdır. Meta-

2–

İyonların yükü Lewis yapılarında belirtilir. ([:Æ:]

lik bağ, güçlü etkileşim olduğundan kimyasal bir bağdır. (III. öncül

lırken yapılarındaki atomların oktet veya dublet kuralına uyacak şe-

Cevap C

kilde aralarında bağ yapmaları sağlanır. Değerlik elektron sayısı 1
olan Na 1 elektron verip 1+ yüklü hale gelir. Oksijen de 2– yüklü

11

2–

olduğundan Na2O nun Lewis yapısı Na+[:Æ:] Na+ şeklinde olur.
(D seçeneği doğrudur.) H nin 1 elektronu olduğundan dublet ku-

Atomlar arasında meydana gelen iyonik ve kovalent bağlar güçlü

YI
N

ralına, S nin değerlik elektron sayısı 6 olduğundan oktet kuralına

etkileşimdir. Moleküller arasında meydana gelen hidrojen bağı, di-

uyar. (B seçeneği doğrudur.) CO2 molekülünde C atomu merkez-

pol – dipol etkileşimleri, London etkileşimleri vb. zayıf etkileşim türüdür.

de O atomları da C atomlarının iki yanında yer alır. Bu molekülün
doğru Lewis yapısı Æ::C::Æ şeklindedir. (A seçeneği yanlıştır.)

lü bir etkileşimdir. (D seçeneği)

12

YA

Cevap D

Güçlü etkileşimler iyonik bağ, metalik bağ ve kovalent bağdır (po-

Prf Yayınları

Polar kovalent bağ; ametal atomları arasında meydana gelen güç-

Çözüm

2

Metalik bağ, metal atomları arasında görülen güçlü bir etkileşimdir.
13

Rb (2 – 8 – 18 – 8 – 1) atomlarının değerlik elektron sayıları 1, 2

37

Cevap E

13

Çözüm

Cevap A

Al (2 – 8 – 3), 19K (2 – 8 – 8 – 1), 20Ca (2 – 8 – 8 – 2), 		

lar kovalent bağ, apolar kovalent bağ)

Çözüm

C seçeneği doğ-

rudur.) Moleküllerin ve iyonik bağlı bileşiklerin Lewis yapıları yazı-

kimyasal bağdır.)

Çözüm

1

ve 3 olduğundan bu maddeler metaldir. 16S (2 – 8 – 6) elementi-

nin değerlik elektron sayısı 6 olduğundan bir ametaldir ve metalik
bağ içermez.
Cevap A

Nötr iki element atomu (8O ile 1H vb.) arasında elektron ortaklaş-

F

ması sonucunda molekül (H2O vb.) oluşur.

Çözüm

14

PR

Çözüm

Cevap B

X : 2 – 8 – 3 (Metal)

13

A) S(k) + O2(g) ® SO2(g) + 297kJ

Y : 2 – 5 (Ametal)

7

B) Ar(s) + 6,4kJ ® Ar(g)

C) MgO(k) + 35 kJ ®

Mg2+
(g)

3

Z: 2 – 8 – 6 (Ametal)

+

16

O2–
(g)

Metal ile ametal atomları arasında iyonik bağ, aynı ametal atomla-

D) H2O(g) ® H2O(s) + 44kJ

rı arasında apolar kovalent bağ, farklı ametal atomları arasında polar kovalent bağ bulunur.

E) 2N(g) ® N2(g) + 163kJ

tepkimelerinden C seçeneğindeki tepkimede bileşikteki atomlar

Y2 ® apolar kovalent bağlı

arasındaki güçlü etkileşimler kopmuştur. Bu olayın enerji değişimi

X2Z3 ® iyonik bağlı

40 kJ/mol den büyük olmalıdır.

Z3Y2 ® polar kovalent bağlı maddelerdir.
Cevap B

Cevap C

100
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Çözüm

4

Çözüm

7

Ametaller birbirleri ile kovalent bağlı bileşikler oluşturur. Son yö-

olmadığından) polar bir moleküldür. (A seçeneği doğrudur.) H2O

rüngelerinde 4, 5, 6 ve 7 elektron bulunduran elementler genel ola-

molekülünde kısmi negatif ve kısmı pozitif yüklü atomlar olduğun-

rak ametaldir ve birbirleri ile kovalent bağlı bileşik oluştururlar.

dan bu atomlar arasındaki bağ polar kovalenttir. (B seçeneği doğ-

3 protonlu I. tanecik : 2 – 1 (metaldir.)

rudur.) 2 etkileşimi H2O molekülleri arasındaki etkileşimlerdir. Mo-

9 protonlu II. tanecik : 2 – 7 (ametaldir.)

LA
RI

H2O molekülü simetrik yapılı olmadığından (yük dağılımı simetrik

leküller arası etkileşimler güçlü değil zayıf etkileşimlerdir. (C seçe-

16 protonlu III. tanecik: 2 – 8 – 6 (ametaldir.)

neği yanlıştır.) 1 ve 3 etkileşimleri H2O molekülünü oluşturan H ve

II. ve III. tanecikler kovalent bağlı bileşik oluşturabilir.

O atomları arasındaki bağlardır. Molekülü oluşturan atomlar ara-

Cevap D

sındaki bağlar kimyasal bağdır ve enerjileri 40 kJ/mol den yüksektir. (D ve E seçenekleri doğrudur.)

Çözüm

YI
N

Cevap C

Çözüm

5

8

Tabloda verilen elementlerden K, Z ve L metal, X (hidrojen), Y ve
T ise ametaldir.

kimler sonucunda oluşan kristal yapılı bileşiklerdir.

K2T ® iyonik bağlı

LiBr, NaCl, NaF, MgCl2 bileşikleri iyonik bağlıdır.

C6H12O6 ise kovalent bağlı bir bileşiktir. Kristal yapıya sahip olan

YA

bu bileşik kovalent bağlı olduğundan, elektron ortaklaşması sonucunda meydana gelmiştir.

Prf Yayınları

İyonik bağlı bileşikler, anyon ve katyonlar arasında elektrostatik çe-

LX3 ® iyonik bağlı

ZY3 ® iyonik bağlı

XY ® polar kovalent bağlıdır.

Cevap D

Cevap B

6

F

Çözüm

Z2T3 ® iyonik bağlı

Hidrojenin ametalik aktifliği Cl ninkinden daha düşük olduğundan

Çözüm

kısmi negatif yüklü olmalıdır. (I. gösterim yanlıştır.)

Katyon ve anyon tanecikleri arasında meydana gelen bileşikler iyo-

PR

HCl bileşiğindeki hidrojen atomu kısmi pozitif yüklü, klor atomu ise

9

nik bağlıdır. X2+ ve Y– iyonları arasında oluşan XY2 bileşiği de iyo-

H : 1, 17Cl : 2 – 8 – 7 şeklinde elektron dizilimine sahip olan ele-

1

mentler bileşik oluştururken. 1 er elektronlarını ortaklaşa kullanıp

nik bağlıdır. (A seçeneği doğrudur.)

H – Cl şeklinde tekli kovalent bağ oluştururlar. (II. gösterim yanlış-

İyonik bağlı bileşikler kristal yapıya sahip olup, oda koşullarında

tır.)

katı halde bulunurlar. (B ve D seçenekleri doğrudur.) Katı halde bu-

Polar kovalent bağlı bileşiklerde elektron yoğunluğu hangi tanecik

lunan maddelerin tanecikleri sadece titreşim hareketi yapar. (E se-

üzerindeyse, o tanecik kısmi negatif yüklü olur. Cl iyonu kısmi ne-

çeneği doğrudur.)

gatif yüklü olduğundan elektron yoğunluğu bu tanecik üzerinde-

İyonik bağlı bileşiklerin sulu çözeltileri elektriği iletir. (C seçeneği

dir. (III. gösterim doğrudur.)

yanlıştır.)
Cevap C

Cevap C
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Çözüm

10

Test - 3

Anyon ve katyonlar arasında elektrostatik çekim kuvvetleri sonucunda iyonik bağlı bileşik oluşur. XY bileşiği X+ ile Y– şeklinde zıt

Çözüm

yüklü taneciklerden oluştuğu için iyonik bağlıdır. Kristal örgü yapı-

1

Metal bileşiklerinde birden fazla iyon yüküne sahipse adlandırma

LA
RI

sında her iyon, belirli sayıda zıt yüklü iyon tarafından çekilmekte-

yapılırken metalin adının yanına, o bileşikte aldığı iyon yükü paran-

dir.XY bileşiğinde her X+ iyonu 6 Y– iyonu tarafından ve her Y– iyo-

tez içinde roma rakamıyla belirtilir. 2A grubunda Ca elementi bile-

nu da 6 X+ iyonu tarafından çekilerek XY kristal yapısını oluşturur.

şiklerinde sadece 2+ değerliğine sahiptir. Bundan dolayıda yükü-

İyonik kristalde tekrarlayan bu yapısal birimlere birim hücre denir.

nü belirtmeye gerek yoktur.

Kristal yapılı bileşikler moleküllerden değil, birim hücrelerden mey-

Cevap E

dana gelir. (A seçeneği yanlış, B ve E seçenekleri doğrudur.) Tüm
bileşikler yüksüzdür. (C seçeneği doğrudur.)
İyonik bağlı bileşikler oda koşullarında katı halde bulunur. (D se-

Çözüm

çeneği doğrudur.)

2

Cu elementi geçiş metalidir. Geçiş metalleri de birden fazla pozitif

Cevap A

değerliğe sahip olabilirler. Bundan dolayı değişken değerlikli bu

YI
N

elementlerin bileşikleri okunurken mutlaka yükleri belirtilir. Cu elementi bileşiklerinde 1+ ve 2+ yüklüdür. CuS bileşiğinde S taneci-

Çözüm

ği 2– yüklü olduğundan Cu elementi 2+ yüklüdür. Bileşiğin adı da

11

bakır(II) sülfür olur.

Aynı grupta aşağıdan yukarıya doğru 1. iyonlaşma enerjisi artar.

Cevap C

karıdan aşağı sıralanışı Y, X, Z şeklindedir.

Periyodik cetvelde aynı grupta atom hacmi arttıkça metalik bağ

YA

kuvveti azalır ve erime noktası düşer. Elementlerin metalik bağ kuvvetleri arasındaki ilişki de Y > X > Z şeklinde olur.

Prf Yayınları

Yukarıdan aşağıya doğru atom çapı artar. X, Y ve Z metallerinin yu-

Çözüm

3

HCO–3 taneciği bikarbonat olarak adlandırılır. Karbonat kökü CO32–
dir.

Cevap B

NOT : Periyodik cetvelde soldan sağa doğru gidildikçe metalin iyon

yükü artıp, çapı küçüldüğü için metalik bağın gücü artar ve erime
noktası yükselir.

Çözüm

Cevap B

Sud kostik : sodyum hidroksit (NaOH)
Sirke ruhu : asetik asit (CH3COOH)
Sönmüş kireç : kalsiyum hidroksit (Ca(OH)2)

F

Çözüm

4

12

Potas kostik : potasyum hidroksit (KOH)
Tuz ruhu : hidrojen klorür (HCl)

Metal atomlarının değerlik elektronları az olmasına rağmen değerlik orbitalleri fazladır. Bu nedenle metal atomları bir arada bulun-

PR

Cevap B

duğunda değerlik elektronları hem kendi orbitallerinde hem de
komşu atomların boş değerlik orbitallerinde rahatlıkla dolaşabilir.
Metal atomları bir araya geldiğinde değerlik elektronunu vermiş gi-

Çözüm

bi davranan metal katyonu ve ortamda serbest dolaşan değerlik

Magnezyum değişken değerlikli olmadığından değerliğinin belirtil-

elektronları bulunur. Serbest dolaşan elektronların oluşturduğu

mesine gerek yoktur. Demir değişken değerlikli oluduğundan de-

elektron denizi ile metal katyonları arasında meydana gelen etkile-

ğerliği belirtilmelidir. CO kovalent bağlı bileşik oluduğundan bile-

şime metalik bağ denir. (I. ve III. öncüller doğrudur.)

şikteki atom sayıları (ilk atomdan bir tane varsa belirtmeye gerek

Metallerdeki bu elektron hareketliliği metallerin elektriği ve ısıyı ilet-

yoktur.) Latince rakamlarla ifade edilmelidir. Soruda verilen üç bi-

mesini sağlar. (II. öncül doğrudur.)

leşiğin de adlandırması doğru yapılmıştır.
Cevap E

5

Cevap E
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GÜNLÜK HAYATTA MADDELERİN HAL DEĞİŞİMLERİNİN KULLANILMASI

Belirli sıcaklık ve basınç değerlerinde madde katı, sıvı ve gaz olmak üzere 3 temel halde bulunur.

LPG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı)
Petrol gazları atmosfer basıncında ve normal koşullarda gaz halinde

LA
RI

Katı

bulunur. Bu gazların sıvılaştırılmasıyla elde edilen maddeye LPG de-

Tanecikler sadece titreşim hareketi yapar.

nir. Arabalarda, tüp gazlarda vb. alanlarda çeşitli amaçlarla kullanılır.

Maddenin en düzenli halidir. Belirli şekil ve hacmi vardır.

LPG petrolün damıtılmasından veya doğal gazın ayrıştırılmasından el-

Moleküller arası çekim kuvveti büyüktür. Sıkıştırılamaz.

de edilen renksiz, kokusuz, havadan ağır ve yanıcı bir maddedir. Ülkemizde kullanılan LPG nin bileşimi; % 30 propan, % 70 bütandır.

Sıvı
Tanecikler titreşim hareketinin yanı sıra öteleme hareketi yapar.

LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz)

Tanecikler arası çekim kuvveti katılara göre daha düşüktür.

Sıvılaştırılmış doğal gaza LNG denir. Sıvı hali renksiz ve kokusuzdur.

Bulunduğu kabın şeklini alır. Sıkıştırılamaz, akıcı özelliğe sahiptir.

Bileşiminde % 90 CH bulunur. Az miktarda etan, propan, bütan ve di4

ğer hidrokarbonları içerir.

Gaz
Titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapar.
Tanecikler birbirinden bağımsız hareket eder.

YI
N

Yapısındaki kükürtlü, azotlu vb bileşikler uzaklaştırıldığı için doğal ga-

za göre daha saftır.

İtici Gazlar

Yüksek başınç altında sıkıştırılabilir. Akıcı özelliğe sahiptir.

Plazma

YA

Yüksek sıcaklıklarda gaz halindeki atomlardan elektronlar ayrılarak iyonlar oluşur. Bu şekilde atom, iyon, elektron ve moleküllerin bulunduğu fi-

İtici gazlar, sıvısı ile dengede olan renksiz, kokusuz maddelerdir. Bu

Prf Yayınları

Bulunduğu kabı tamamen doldurur.

gazlar, sıkıştırılarak kolaylıkla sıvılaştırılabilir ve üstlerindeki basınç kaldırılınca tekrar gaz hâline geçerek büyük bir hızla bereber bulundukları maddeleri ileriye doğru püskürtebilirler.

Propan, n-bütan , izobütan, diazot monoksit, karbon dioksit gibi gaz-

lar itici gazlar olarak kullanılır.

ziksel hale plazma hali denir. Örneğin: Yıldızlar, güneş, kibrit alevi.
Plazma hali kararsızdır ve nötral yapıya sahiptir.

HAVANIN SIVILAŞTIRILMASI

Akışkandır.

Hava başta oksijen ve azot olmak üzere argon, karbon dioksit ve farklı
gazları içeren bir karışımdır. O2, N2 ve Ar gazlarının kaynama sıcaklıkları

Belirli şekil ve hacmi yoktur.

birbirinden farklı olduğundan bu maddeleri ayrıştırmak için ayrımsal da-

Yoğunluğu katı ve sıvılardan daha azdır.

mıtma düzeneği kullanılır. Önce hava yüksek basınç altında soğutulup sı-

Pozitif ve negatif yüklerin serbestçe dolaştığı taneciklerden oluşur.

F

vılaştırılır. Sıvılaştırılan hava yavaş yavaş ısıtılıp buharlaştırılır. Buharlaşma
işleminde kaynama sıcaklığı en düşük olan azot ilk olarak buharlaşıp or-

Tanecikleri arasındaki boşluk katı ve sıvılara göre fazladır.

tamdan uzaklaştırılır. En son, kaynama noktası en büyük olan oksijen sı-

Diğer hâllere göre taneciklerinin enerjisi en yüksektir.

vı olarak elde edilir.

PR

Plazmadan gaza geçişe deiyonizasyon, tersine iyonizasyon denir.

SOĞUTUCULAR

SU DÖNGÜSÜ

Bu maddeler buzdolaplarının, klimaların, derin dondurucuların mekanik

Su çeşitli etkenlerle doğada bir halden diğer hale dönüşür. Bu sürece su

sistemlerinin içerisinde hal değişim döngüsü oluştururlar. Soğutucu özel-

döngüsü adı verilir. Yeryüzündeki sular, (ırmak, göl, deniz, nehir) güneş

liğe sahip madde buzdolabının dışında sıvı haldeyken buzdolabının için-

enerjisinin etkisiyle buharlaşarak yükseklere çıkar. Yükseklerde düşük sı-

de gaz haline geçer. Gaz haline geçerken ortamın ısısını alır ve buzdola-

caklığın etkisiyle tekrar sıvılaşarak yağmur halinde veya kar, dolu şeklin-

bının soğumasını sağlar. Sıvılaşırken de içerde aldığı ısıyı odaya yayar.

de yeryüzüne geri döner. Su döngüsü sayesinde suyun içindeki yaban-

Soğutucu akışkanlar uygulanabilir basınçta sıvılaşan ve buharlaşan mad-

cı maddeler uzaklaşır ve su saflaşır. Su döngüsü, doğadaki hayvan ve bit-

deler olmalıdır.

ki topluluklarının yapısal özelliklerini, tür çeşitliliğini, ve hayati görevlerinin belirlenmesinde önemli rol oynar.
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rnek - 01
Katı

II.

Sıvı

III.

Gaz

IV.

Plazma





  

LA
RI

I.

rnek - 03



 
  

Yukarıdakilerden hangileri maddenin oda şartlarındaki temel hallerindendir?
A) I ve II

B) I ve III
D) I, II ve III






C) II ve III


   

E) I, II, III ve IV

Kuru havadan bazı maddelerin ayrıştırılmasına ait ayrımsal da-

mıtma işlemini gösteren yukarıdaki düzenekte damıtma kulesin-

özüm

de elde edilen X, Y ve Z maddeleri aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?

nedenle oda koşullarındaki temel hallerden değildir. Katı, sıvı, gaz ise

(1 atm de kaynama noktaları (°C): O2 : –182,8, N2 : –195,6, Ar : –185,5)

YI
N

Plazma hali maddenin yüksek sıcaklık ve basınçta görülen halidir. Bu
oda koşullarında rastlanan maddenin temel hallerindendir. Örneğin

X

Y

Z

A)

N2

Ar

O2

B)

N2

O2

Ar

C)

O2

Ar

N2

D)

Ar

O2

N2

E)

O2

N2

Ar

oda koşullarında He maddesi gaz, Hg maddesi sıvı, Fe maddesi katı haldedir.

Prf Yayınları

YA

Cevap D

özüm
Damıtma kulesinin en üstünde kaynama noktası en düşük madde,
en altında kaynama noktası en yüksek madde toplanır. Buna göre
kaynama noktası en düşük madde –195,6 °C olan N2 kulenin en üs-

tünde toplanan X, kaynama noktası en yüksek madde –182,8 °C olan

O2 kulenin en altında toplanan Z dir. Orta kısımda toplanan Y mad-

F

desi de kaynama noktası bu iki maddenin arasında olan Ar maddesidir.

rnek - 02

Cevap A

PR

LNG nin yapısında aşağıdaki maddelerden hangisi bulunmaz?
A) Metan

rnek - 04
B) Etan

D) Propan

C) Benzen
Aşağıdakilerden hangisi sıvılaştırılmış petrol gazını ifade etmekte kulanılır?

E) Bütan

A) LPG

özüm

LNG, sıvılaştırılmış doğal gazdır. Bu maddenin yapısında yüksek oran-

B) PVC

C) ABS

D) PE

E) PTFE

özüm

da metan bunun yanında etan, propan ve bütan maddeleri bulunur.

Sıvılaştırılmış petrol gazı LPG dir.

Doğal gaz benzen maddesini içermez.

Cevap A

Cevap C
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Ünite 4
MADDENİN FİZİKSEL HALLERİ
1.

Test - 1
4.

Aşağıdakilerden hangisi maddenin fiziksel hallerinden değildir?
A) Katı

LA
RI

B) Sıvı
C) Gaz
D) Plazma
E) Amorf

Canlı hayatının vazgeçilmezlerinden olan su ile ilgili;

I. İnsan vücudundaki oranı her yaşta yaklaşık olarak % 55 –
75 civarındadır.

II. Besinlerin sindiriminde ve emiliminde başlıca rol oynar.

III. Vücut ısısının dengelenmesinde ve eklemlerin kayganlığının
sağlanmasında etkindir.

A) Yalnız I

I. Suyun buza dönüşmesi

D) II ve III

II. Petrol gazlarından LPG eldesi
III. Vinil klorürden polivinilklorür eldesi

Yukarıdakilerden hangileri sadece hal değişimidir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

E) I, II ve III

YA

D) I ve III

C) I ve III
E) I, II ve III

F

5.



 





PR
3.

B) I ve II

Prf Yayınları

2.

YI
N

ifadelerinden hangileri doğrudur?






Saf X maddesine ait hal değişimlerinin şematik gösterimi yuka-

I. Tanecikler arası boşluk

rıda verilmiştir.

II. Toplam enerji

III. Tanecikler arası çekim

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Yukarıdakilerden hangileri için;

A) 3 yönünde maddenin düzensizliği artar.
B) 2 ve 5 yönündeki olaylar endotermiktir.

gaz > sıvı > katı

C) 4 ve 6 yönünde maddenin potansiyel enerjisi azalır.

karşılaştırması doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve III

D) 3 ve 4 yönünde meydana gelen enerji değişimlerinin mut-

C) I ve II

lak değeri birbirine eşittir.

E) I, II ve III

E) 1 yönünde akışkanlık artar.
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6.

8.

Saf A maddesinin farklı fiziksel halleri X, Y ve Z şeklinde olmak
üzere;

Uygulanabilir basınç altında buharlaşabilen ve sıvılaşabilen,
buharlaşırken ortamdan ısı alarak ortam sıcaklığının düşmesine neden olan maddelere ne ad verilir?

I. Z den Y ye geçişte düzensizlik artmakta

A) Soğutucu akışkan

II. X hali çok düşük sıcaklıklara kadar soğutulduğunda hal değişimine uğramamakta

LA
RI

B) İtici gaz
C) Plazma

bilgileri veriliyor.

D) Likit naturel gaz

Buna göre, X, Y ve Z halleri aşağıdakilerden hangisinde doğ-

E) Aerosol

X

Y

Z

A)

Gaz

Katı

Sıvı

B)

Sıvı

Katı

Gaz

C)

Sıvı

Gaz

Katı

D)

Katı

Gaz

Sıvı

E)

Katı

Sıvı

Gaz

YI
N

ru olarak verilmiştir?

9.

I. Doğal gazın sıvılaştırılmasıyla elde edilir.

II. Başta metan (CH4) olmak üzere etan (C2H6), propan (C3H8),
bütan (C4H10) ve diğer hidrokarbonları da içerir.

F

7.

Prf Yayınları

YA

III. Doğal gaza göre daha saftır.
LNG ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

D) II ve III

10.

Deniz ve göllerdeki canlıların suyun donma noktasının altın-

Olay

PR

A) Suyun öz ısısının birçok maddeden yüksek olması
B) Su donduğunda oluşan ve yoğunluğu sudan küçük olan

II. Camın buğulanması

Yoğuşma

III. Naftalinin buhar haline geçmesi

Süblimleşme

dırılmıştır?

C) Suyun yanıcı olmaması

A) Yalnız I

D) Suyun birçok maddeyi iyi çözmesi
E) Suyun tabiatta üç halinin de bulunabilmesi
3-C

B) I ve II
D) II ve III

4-E

Buharlaşma

Yukarıdaki hal değişim olaylarından hangileri doğru adlan-

buz tabakasının su yüzeyinde kalıp yalıtım sağlaması

2-C

Hal değişiminin adı

rafında hissedilmesi

aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilglidir?

1-E

C) I ve III
E) I, II ve III

I. Kolonya kokusunun odanın her ta-

daki sıcaklıklarda bile yaşamlarını sürdürebilmesi suyun

Test - 1

B) I ve II

5-E
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6-D

7-B

C) I ve III
E) I, II ve III

8-A

9-E

10-E

Ünite 4
KATILAR
1.

Test - 2
4.

Maddenin katı haliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?






















C) Tanecikler arası etkileşimlerin en yüksek olduğu haldir.



hangisinde doğru olarak verilmiştir?

E) Tanecikler titreşim hareketi yapabilir.

Elmas

Sodyum florür

Fosfor

Moleküler

Kovalent

Amorf

B)

Amorf

Kovalent

Moleküler

C)

İyonik

Amorf

Kovalent

D)

Kovalent

İyonik

Moleküler

E)

İyonik

Moleküler

Kovalent

YI
N

A)

Aşağıda verilen maddelerden hangisinin örgü birimlerini bir
arada tutan kuvvetler yanlış verilmiştir?

KF

İyonik

B)

Fe

Metalik

C)

CO2

London

D)

SiO2

E)

Elmas

YA

A)

London

Prf Yayınları

Örgü birimlerini bir arada tutan kuvvetler

Madde

5.

Kovalent
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Yukarıdaki katı türlerinin sınıflandırılması aşağıdakilerden

D) Bir kısmı amorf yapılı, bir kısmı kristal yapılıdır.

2.
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A) Sıkıştırılamaz.
B) Maddenin en düzensiz halidir.

 
 



 



















































 

 


 



Oda koşullarındaki bir maddeye ait atomları arasındaki bağ ya-

Kovalent katılar için;

pısı yukarıda verilmiştir.

I. Hem bileşik hem element örnekleri vardır.
Buna göre, aynı koşullarda bu maddeyle ilgili aşağıdaki ifa-

II. Kristal yapılıdırlar.

delerden hangisi yanlıştır?

III. Örgü birimlerini bir arada tutan kuvvetler her zaman güçlü
A) Kendine özgü parlaklığı vardır.

etkileşimlerdir.

B) Elektriği ileten kristal katıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

C) Atomları arasında sadece zayıf etkileşimler bulunur.

B) Yalnız III
D) I ve III

C) I ve II

D)

E) I, II ve III

Li elementi olabilir.

3

E) Periyodik sistemde B gruplarında yer alabilir.
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KATILAR
6.

9.

Aşağıdaki maddelerden hangisinin kristal yapısında serbest
dolaşan elektronlar bulunmaz?

Oda koşullarında katı halde bulunan NaCl ve Na maddeleri
ile ilgili;
I. Na nın yapısında baskın olan güçlü etkileşimler metalik bağ-

A) Grafit

lardır.

B) Tungsten

LA
RI

II. Her ikisi de kristal katıdır.

C) Fosfor

III. NaCl elektrik akımını iletir.

D) Uranyum
E) Krom

yargılarından hangileri doğrudur? (11Na, 17Cl)
A) Yalnız I

B) Yalnız II

Amorf katılarla ilgili;

10. I. Deiyonizasyon

I. Belirli bir geometrik şekilleri yoktur.

II. Süblimleşme

II. Sabit basınçta sabit ve belirli bir sıcaklıkta erirler.
III. Bazı özellikleri sıvılarınkine benzer.

A) Yalnız I

YA

ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız II

Yukarıdakilerden hangileri bir katının hal değişimine ait terimlerdendir?
A) Yalnız I

C) I ve III

B) Yalnız III
D) II ve III

E) I, II ve III

C) I ve II
E) I, II ve III

PR

F

D) II ve III

III. Erime

Prf Yayınları

7.

E) I, II ve III

YI
N

D) II ve III

C) I ve II

8.

11. Aşağıdakilerden hangisi amorf katılara örnek olarak verile-

Aşağıdakilerden hangisi metalik katıya örnek olarak verile-

mez?

mez?

A) Magnezyum

A) Mum

B) Klor

B) Kauçuk

C) Alüminyum

C) Tereyağı

D) Krom

D) Grafit

E) Mangan

E) Cam

Test - 2

1-B

2-D

3-E

4-D

5-C

6-C
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7-C

8-B

9-C

10-D

11-D

Ünite 4
ÇÖZÜMLER
Çözüm

Test - 1
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Maddenin fiziksel halleri katı, sıvı, gaz ve plazmadır. Amorf ise mad-

 

1





Çözüm

5

denin hallerinden biri değil katı çeşitlerinden biridir.



Cevap E

   



   

Verilen hal değişimleri yukarıdaki şekilde gösterilmiştir. 3 yönünde
madde sıvıdan gaza dönüştüğü için düzensizliği artar. (A seçene-

Çözüm

ği doğrudur.) 2 ve 5 yönündeki olaylar erime ve sümlimleşme ola-

2

yıdır. İki olayda ısı alarak gerçekleştiği için endotermiktir. (B seçeneği doğrudur.) Gazdan katıya ya da gazdan sıvıya geçişlerde mad-

tir ve sadece hal değişimi gerçekleşmiştir. (I. öncül doğrudur.) LPG

denin potansiyel enerjisi azalır. Bu nedenle 4 ve 6 yönünde mad-

sıvılaştırılmış petrol gazıdır. Petrol gazlarından LPG eldesi sırasın-

denin potansiyel enerjisi azalır. (C seçeneği doğrudur.) 3 yönün-

da gaz halinden sıvı hale geçiş olmuştur. Bu olayda da sadece hal

de kaynama, 4 yönünde yoğunlaşma meydana gelir. Bir madde

değişimi gerçekleşmiştir. (II. öncül doğrudur.) Vinil klorürden poli-

kaynama sırasında ne kadar ısı alıyorsa yoğunlaşma sırasında o

vinilklorür (PVC) eldesi polimerleşme olayıdır. Bu olayda hal deği-

kadar ısıyı geri verir. Bu nedenle 3 ve 4 yönünde meydana gelen

şimi ile beraber kimyasal bir olay olan polimerleşme de gerçekleş-

enerji değişimlerinin mutlak değeri birbirine eşittir. (D seçeneği

miştir. Bu nedenle sadece hal değişimi gözlendiği söylenemez. (III.

doğrudur.) 1 yönünde madde sıvıdan katıya dönüşmektedir. Bu

öncül yanlıştır.)

durumda 1 yönünde akışkanlık azalır. (E seçeneği yanlıştır.)

Çözüm

3

YA

Cevap C

Prf Yayınları

YI
N

Suyun buza dönüşmesi sırasında su, sıvı halden katı hale geçmiş-

Katı ® Sıvı ® Gaz

Yukarıdaki fiziksel hal dönüşümünde sıcaklık artırıldıkça madde katıdan gaza doğru hal değiştirir. X in sıcaklığı azaltıldığında hal de-

dır. (I. öncül doğrudur.) Katı haldeki bir maddeyi sıvı ya da gaz ha-

ğişimine uğramıyorsa X katı halidir.

line geçirmek için enerji vermek gerekir. Bu nedenle katı halin top-

Katıdan gaza doğru gidildikçe maddenin düzensizliği artar. Z den

lam enerjisi en küçük, gaz halinin toplam enerjisi en büyüktür. (II.

Y ye geçişte düzensizlik arttığına göre, Y maddesi gaz veya sıvı ol-

öncül doğrudur.) Tanecikler arası çekim kuvveti en büyük olan ka-

F

6

		

Tanecikler arası boşluk katı halde en az, gaz halinde ise en fazla-

malıdır. X katı olduğundan Y gaz Z ise sıvıdır.

tı, en küçük olan ise gaz halidir. (III. öncül yanlıştır.)

Cevap D

Cevap C

PR
Çözüm

Çözüm

Cevap E

Çözüm

7

Deniz ve göllerdeki su donduğunda oluşan buz tabakası su yüze-

4

yinde kalır. Çünkü buzun yoğunluğu sudan küçüktür. Gölün yüze-

Suyun insan vücudundaki oranı her yaşta yaklaşık olarak % 55 –75

yini kaplayan buz tabakası soğuk hava ile suyun temasını kestiği

civarındadır. (I. öncül doğrudur.) Su besinlerin sindiriminde ve emi-

için yalıtım görevi görür. Bu sayede gölde yaşayan canlılar soğuk-

liminde önemli rol oynar. (II. öncül doğrudur.) Su vücut ısısının den-

tan etkilenmezler. Suyun bu özelliği deniz ve göllerdeki canlıların

gelenmesinde ve eklemlerin kayganlığının sağlanmasında etkin-

suyun donma noktasının altındaki sıcaklıklarda bile yaşamlarını sür-

dir. (III. öncül doğrudur.)

dürebilmesini sağlar.
Cevap E

Cevap B
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ÇÖZÜMLER
Çözüm

8

Çözüm

2

Uygulanabilir basınç altında buharlaşabilen ve sıvılaşabilen, buhar-

KF iyonik bağlı bileşik olduğu için örgü birimlerini bir arada tutan

laşırken ortamdan ısı alarak ortam sıcaklığının düşmesine neden

kuvvetler iyonik kuvvetlerdir. Fe (demir) metal olduğu için Fe atom-

olan maddelere soğutucu akışkan denir.

larını bir arada tutan kuvvetlere metalik bağ denir. CO2 apolar bir
molekül olduğu için yoğun fazlarında molekülleri arasında London

LA
RI

Cevap A

kuvvetleri bulunur. SiO2 ve elmas kovalent katıdır. Kovalent katılar-

da örgü birimlerini bir arada tutan kuvvetler kovalent bağlardır. (D
seçeneği yanlış, E seçeneği doğrudur.)

Çözüm

Cevap D

9

LNG (Likit Naturel Gaz), doğal gazın sıvılaştırılmasıyla elde edilir.

Çözüm

(I. öncül doğrudur.) Metan (CH4), etan (C2H6), propan (C3H8),bü-

3

Kovalent katıların hem bileşik (örneğin SiO2) hem element (örne-

tan (C4H10) ve diğer hidrokarbonları da içerir. (II. öncül doğrudur.)

ğin elmas) örnekleri vardır. (I. öncül doğrudur.) Kovalent katılar kris-

sit, kükürt bileşenleri ve sudan arındırıldığı için LNG doğal gaza gö-

tal yapılıdır. (II. öncül doğrudur.) Kovalent katılarda birimleri bir ara-

re daha saftır. (III. öncül doğrudur.)

da tutan kuvvetler kovalent bağ olduğundan örgü birimlerini bir

YI
N

Doğal gazın sıvılaştırılması sırasında içindeki oksijen, karbon diok-

arada tutan kuvvetler güçlü etkileşimlerdir. (III. öncül doğrudur.)

Cevap E

Çözüm

10

Kolonya kokusunun odanın her tarafında hissedilmesi, kolonyanın
buharlaşması sayesinde gerçekleşir. (I. öncül doğrudur.) Su buha-

YA

rı soğuk bir yüzey ile temas ettiğinde sıvılaşır. Camın buğulanma-

sı havada bulunan su buharının soğuk cam yüzeyinde yoğuşması

Prf Yayınları

Çözüm

nedeniyle gerçekleşir. (II. öncül doğrudur.) Naftalin oda sıcaklığın-

4

Elmas kovalent katıdır. Sodyum florür metal (Na) ve ametal (F)
atomlarından oluşan bir bileşik olduğu için iyonik katıdır. Fosfor ise
poliatomik (P4) yapıya sahip moleküler katıdır.

Çözüm

da katı halde bulunur. Naftalinin katı halden buhar haline geçme-

Cevap E

Cevap D

5

Bir maddenin tamamında pozitif iyonlar serbest hareketli elektron

si süblimleşme olayıdır. (III. öncül doğrudur.)

deniziyle çevrilmiş olarak bir arada bulunuyorsa bu madde meta-

Cevap E

lik katıdır. Metallerin kendine özgü parlaklığı vardır. (A seçeneği
doğrudur.) Metaller elektriği ileten kristal katılardır. (B seçeneği
doğrudur.) Metal atomları arasında güçlü metalik bağlar vardır. (C

F

seçeneği yanlıştır.) 3Li ve B grubu elementleri metal olduğu için

Test - 2

bağ yapısı verilen madde ikisi de olabilir. (D ve E seçenekleri doğrudur.)
Cevap C

PR
Çözüm

1

Katı haldeki maddeler sıkıştırılamazlar. (A seçeneği doğrudur.) Katı halde tanecikler arası çekim kuvvetleri en fazladır. Bu nedenle ta-

Çözüm

6

necikler arası etkileşimlerin en yüksek olduğu hal katı haldir. (C se-

Bir maddenin yapısında bulunan serbest dolaşan elektronlar o

çeneği doğrudur.) Katıların bir kısmı amorf yapılı, bir kısmı kristal

maddenin elektriği iletmesini sağlar. Tungsten, uranyum ve krom

yapılıdır. (D seçeneği doğrudur.) Katı halde tanecikler sadece tit-

metal olduğundan elektriği iletir ve kristal yapısında serbest dola-

reşim hareketi yapabilir. (E seçeneği doğrudur.) Maddenin en dü-

şan elektronlar bulunur. Grafit de kovalent katı olmasına rağmen

zenli hali katı, en düzensiz hali ise gaz halidir. (B seçeneği yanlış-

yapısındaki serbet dolaşan elektronlardan elektriği iletir. Fosforun

tır.)

kristal yapılı katısında serbest elektronlar bulunmaz.
Cevap C

Cevap B
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ÜNİTE 5
DOĞA VE KİMYA

Ünite 5
SU ve HAYAT
Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri suyun varlığına bağlıdır. İnsan,
Yüzey suyu
% 0,3

nefes alıp verirken, terleme, idrar vb yollarla sürekli vücudundan su
kaybeder. Vücudun su kaybının önlenmesi ve gerekli tüm vücut fonk-

Diğer % 0,9

Tatlı su % 3

siyonlarının gerçekleşebilmesi için suya ihtiyaç vardır. Su vücudumuz-

Yeraltı suyu
% 30,1

da sayısız ve çeşitli işlevleri yerine getirmesini sağladığı için en önem-

Nehirler
%2

LA
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li besin maddesi olarak kabul edilir. Su, tüm sindirim ve emilim işlev-

Bataklıklar
% 11

Tuzlu su
(okyanuslar)
% 97

leri için gereklidir. Kalori içermese de vücuttaki çoğu kimyasal tepkimenin özellikle de enerji üretiminde yer alan metabolik reaksiyonların
aracıdır. Vücut ısısını düzenlemede suyu soğutucu olarak kullanır. İç
organlardaki zarların ve iskelet sistemindeki eklemlerin kayganlığını
sağlayarak hareketi kolaylaştırır.
Su, insan vücudunun en bol bileşeni olup yeni doğan bebeklerin vü-

Dünyadaki su

cudunda % 75 – 80 oranında, yetişkin bir insan vücudunda ise

Buzdağları ve
buzullar
% 68,7

Tatlı su

Göller
% 87

Tatlı yüzey suyu

Su tasarrufu için yapılabilecek önlemlerden bazıları şunlardır:

% 55 – 75 oranında bulunur. Yaş ilerledikçe vücudun su oranı azalır.

ii Gereksiz su israfından kaçınmak

İnsan vücudunun günlük su ihtiyacı, içerdiği su miktarına ve insanın

ii Bozuk muslukları tamir ettirmek

harcaması arttıkça vücudun su ihtiyacı artar. Çoğu insan, su olmadan

ii Tatlı su kaynaklarının kimyasal veya zararlı atıklarla kirlenmesini ön-

YI
N

harcadığı enerjiye bağlı olarak değişir. Fakat vücut ağırlığı ve enerji
7 günden fazla yaşayamaz. İçme suyu dışında yiyecek ve içecekler de

lemek

su ihtiyacımızı karşılamamız için iyi birer kaynak olabilir. Günlük su ih-

ii Çamaşır ve bulaşık makinelerini maksimum kapasite ile kullanmak,

tiyacının karşılanması için en ideal oran % 60 su, % 40 ise yiyecek ve

Bitkiler; fotosentez, terleme, besin maddesi dağılımı gibi çeşitli işlem-

lerde suyu kullanır. Hayvanların hücre aktivitesini gerçekleştirmek, yi-

yecekleri sindirmek ve vücut sıvılarını oluşturmak için düzenli olarak

YA

su almaları gerekir. Suda yaşayan birçok canlı, oksijeni sudan alır. Tatlı su genellikle suda yaşayan organizmaların bağlı olduğu birçok çö-

tam doldurulmadan çalıştırmamak

Prf Yayınları

içecekler olmalıdır.

SUYUN SERTLİK VE YUMUŞAKLIĞI
Yağmur yere düşmeden önce atmosferden geçer, bu nedenle hava-

daki kirletici maddeleri toplayabilir. Kimya tesisleri, enerji santralleri,
kâğıt fabrikaları gibi yerlerde de yağmur suyu havadaki kirleri toplamış olabilir. Yağmur suyu, kimyasal atık içermese de içinde düşük se-

zünmüş besin maddesi içerir. Suda yaşayan hayvanların larvaları, su-

viyede bakteri, toz ve arada bir böcek parçaları bulundurabilir. Suların

daki besin maddeleri ile beslenir.

kullanılmadan önce renk, koku, tat, bulanıklık, mikroorganizmalar gibi istenmeyen özelliklerinin iyileştirilmesine su arıtımı denir. Bazı yağ-

Su endüstriyel olarak da kullanılır. Tuzlu su korozyona neden olacağı

mur suları içilebilir. Yağmur suyu dışarıdan hiçbir kirletici etki etmedi-

için endüstride tatlı su kullanılır. Endüstride su; ham madde, solvent

ği durumlarda saf kabul edilebilir. Saf su, tatsız, kokusuz ve renksiz-

(çözücü), soğutma sıvısı, taşıma maddesi ve enerji kaynağı olarak kul-

dir. İçinde vücut için gerekli iyonları bulundurmadığı için içilmesinin
sağlık açısından bir zararı olmayacağı gibi bir faydası da yoktur. Saf
su iyi bir çözücüdür ve içinde karbon dioksit çözündüğünde çok zayıf

F

lanılabilir.

SU KAYNAKLARI VE SU KAYNAKLARININ KORUNMASI

karbonik asit oluşturur ve böylece daha iyi bir çözücü hâline gelir.

Yer altı suları, akarsular, göller, denizler, okyanuslar, kar ve buzullar

Yağmur suyu da toprağa karışıp kayaçlardan süzülürken geçtiği yer-

Dünya’daki su kaynaklarını (yaklaşık 1,4.1018 m3) oluşturur. Dünya’da-

PR

lerdeki mineraller çözülür ve suyun yapısına geçer. Suda çözünen kal-

ki suyun % 97 si tuzlu su sadece % 3 lük kısmı tatlı sudur. Tatlı suyun

siyum ve magnezyum gibi iyonlar fazla ise bu tür sulara sert su denir.

büyük bir kısmı buzullar ve buz tabakalarının içinde donmuş hâlde bu-

Su içerisinde çözünmüş kalsiyum, magnezyum ve değerliği +1 den

lunur. Bir kısmı yer altı suyu olarak, küçük bir kısmı yer üstünde ya da

yüksek olan katyonların miktarı arttıkça suyun sertliği artar.

havada nem olarak bulunur. Yeryüzündeki tatlı su miktarı oldukça dü-

Suyun sertliğinin fazla olması sağlık açısından önemli değildir. Fakat

şük olduğu için suyu kullanırken çok dikkatli olmalı ve su kaynakları-

suyun lezzetini ve temizleme kapasitesini etkiler. İçinde çözünmüş iyon

nın sınırlı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Dünya nüfusunun art-

miktarı düşük olan ve lezzetli olan sulara yumuşak su denir.

ması, küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri, suyun yeryüzündeki
dağılımı, aşırı su kullanımı, su kaynaklarının kirletilmesi ve suyun bi-

Sert sularda sabun kolaylıkla köpürmez. Bu nedenle sabun sarfiyatı-

linçsiz kullanımı tatlı su kaynaklarını tüketmektedir. Suyun bilinçli kul-

nı artırır. Sert suların içimi lezzetli değildir. Buharlaştığında çok miktar-

lanılması ve bu konuda tasarruf yapılması, hem bireysel hem de ülke

da çökelti (kireçlenme) bırakırlar. Şehir şebeke hatlarında, sıcak su bo-

ekonomisi için büyük bir kazançtır.

rularında ve kazanlarda tortu bırakır.
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SU ve HAYAT
rnek - 01
I.
II.

rnek - 03

Başlıca tatlı su kaynakları, yeraltı suları, akarsular, göller ve bu-

I.

Sabunla çökelek verdiğinden sabun sarfiyatını artırır.

zullardır.

II.

Isıtma – soğutma sistemlerindeki borularda tortu oluşturarak
enerji sarfiyatını artırır.

Yeryüzündeki suların büyük çoğunluğunu tuzlu sular oluşturmaktadır.

LA
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III.

III. Kaynatma, soda ekleme vb yöntemlerle sertlikleri giderilebilir.

Doğadaki su döngüsü sayesinde kullanılabilir su kaynakları sü-

Sert sular ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

rekli yenilenir.

A) Yalnız I

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) II ve III

B) Yalnız II

D) I ve III

C) I ve II
E) I, II ve III

C) Yalnız III

E) I, II ve III

özüm

Sert sular yapısında katyon olarak Ca2+, Mg2+ gibi iyonları, anyon

özüm

olarak da Cl–, SO42– gibi iyonları içeren sulardır. I. Bu iyonlar sabunun temel maddesiyle çökelek verdiğinden sabun sarfiyatını artırır.

(I. öncül doğrudur.) II. Oluşan çökelekler ısıtma – soğutma sistemle-

göller, akarsular ve buzullardır. (I. öncül doğrudur.) Yeryüzündeki su

rindeki borularda tortu oluşturur ve ısının yayılmasına engel olur. Bu

buharlaşmayla gaz haline geçerken yapısındaki safsızlıklardan kur-

nedenle enerji sarfiyatını artırır. (II. öncül doğrudur.) III. Sularda sert-

tulur. (gaz haline geçen madde molekül boyutunda olduğundan di-

liği gidermek için kaynatma, soda ekleme vb yöntemler kullanılır. (III.

ğer maddelerden ayrışmış olur). Daha sonra yağmur veya kar olarak

öncül doğrudur.)

yeryüzüne tekrar döner. Bu döngü suyun tekrar kullanılabilir olmasını sağlar.(III. öncül doğrudur.)

rnek - 02

YA

Cevap E

Prf Yayınları

YI
N

Dünyadaki suyun büyük bir kısmı denizler ve okyanuslar halinde tuzlu sudur. (II. öncül doğrudur.) Tatlı su kaynakları ise yer altı suları,

II.

Su kayaçlardan geçerken suda çözünen minerallerden geçer.

III.

F

Su, insan vücudunun en bol bileşeni olup yaş ilerledikçe vücuttaki
oranı düşer.

II.

Bitkilerin, fotosentez, terleme, hayvanların, hücre aktivitesini gerçekleştirmek, sindirim vb amaçlarla düzenli olarak su almaları gerekir.

Bu iyonların içme sularına karışması;
Suyun arıtılması sırasında katılır.

rnek - 04

I.

İçme sularındaki Ca2+ ve Mg2+ iyonlarının varlığı suya sertlik verir.

I.

Cevap E

III. Endüstriyel alanda kullanmak için özellikle tuzlu su tercih edilir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Yağan yağmur sularıyla içme suyuna karışır.

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

PR

hangileriyle açıklanabilir?
A) Yalnız I

D) I ve III

B) Yalnız II

D) II ve III

E) I, II ve III

C) I ve II

özüm

E) I, II ve III

Su, insan vücudunun en bol bileşeni olup yeni doğan bebeklerin vücudunda % 75 – 80 oranında, yetişkin bir insan vücudunda ise %55- 75 ora-

özüm

nında bulunur. (I. öncül doğrudur.) Bitkiler, fotosentez, terleme, hayvan-

Sularda sertlik yapan iyonlar suyun topraktan, kayaçlardan çözdüğü

ların ise hücre aktivitesini gerçekleştirmek, sindirim vb amaçlarla düzen-

tuzlardan kaynaklanır. (II. öncül doğrudur.) Suyun arıtılması sırasın-

li olarak su almaları gerekir. (II. öncül doğrudur.) Tuzlu su korozyona

da bu iyonlar sudan ayrıştırılır. Yağmur sularının yapısında bu iyon-

neden olduğundan endüstriyel alanda kullanmak için tatlı su tercih edi-

lar bulunmaz. (I. ve III. öncüller yanlıştır.)

lir. (III. öncül yanlıştır.)

Cevap B

Cevap C
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Ünite 5
SU ve HAYAT
1.

Test - 1
4.

I. Suda yaşayan canlılar oksijen ihtiyacını karşılamada
II. Bitkiler fotosentez olayında
III. Hayvanlar hücre aktivitelerinin gerçekleştirilmesinde ve yi-

LA
RI

yecekleri sindirmede
I. Yağmur suyu yapısındaki CO2 nedeniyle bir miktar asidiktir.

Yukarıdakilerden hangileri bitki ve hayvanların suyu kullandıkları olaylardandır?
A) Yalnız II

II. Dünyadaki su kaynakları düşünüldüğünde kullanılabilir du-

B) Yalnız III
D) II ve III

rumdaki en büyük tatlı su kaynakları yeraltı sularıdır.

C) I ve II

III. Şebeke sularının kullanılmadan önce renk, koku, tat, bula-

E) I, II ve III

nıklık vb özelliklerinin istenen seviyeye getirilmesi gerekir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

2.

E) I, II ve III

YI
N

D) I ve II

C) Yalnız III

I. Yer yüzeyinden ve okyanuslardan buharlaşan sular yüksek-

lerde maruz kaldığı düşük sıcaklığın etkisiyle sıvılaşarak veyüzeyine geri döner.

II. Yeraltı su kaynaklarının tamamı hiçbir zarar içermeyen su
kaynaklarıdır.

YA

III. Göller, denizler ve buzullar doğal su kaynaklarındandır.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

5.

E) I, II ve III



F

D) I ve III

Prf Yayınları

ya katılaşarak yağmur, dolu, kar veya kırağı şeklinde dünya







PR
3.



I. Bozuk muslukları tamir ettirmek

II. Tatlı su kaynaklarının kimyasal veya zararlı atıklarla kirlenmesini önlemek

III. Çamaşır ve bulaşık makinelerini maksimum kapasite ile kul-



lanmak, tam doldurulmadan çalıştırmamak

Su tasarrufu amacıyla yukarıdakilerden hangilerinin yapıl-

Yukarıdakilerden hangileri yeryüzündeki tatlı su kaynakla-

ması uygundur?

rındandır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve III

C) I ve II

A) Yalnız I

E) I, II ve III

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

SU ve HAYAT
6.

9.

I. Suyla etkileştiğinde sabun taşı adı verilen bir çökelek oluşturarak tıkanma, kireçlenme vb olumsuzluklara neden olur.

toprağa karışmamasına dikkat edilmeli

II. Isıtma vb işlemlerde enerji sarfiyatını artırır.

II. Baraj gölleri şehir merkezlerine yakın yerlere inşaa edilmeli

III. Temizlik işlerinde sabun ve deterjan sarfiyatını artırır.

III. Küresel ısınmanın artması sağlanarak buzulların erimesine
imkan verilmeli

LA
RI

IV. Lavabo ve küvetlerin parlak beyaz rengini bozarak matlaştırır.

Kullanılabilir suların kirlenmemesi ve ziyan olmaması amacıyla yukarıdakilerden hangilerinin yapılması uygundur?

Sert su kullanımının neden olduğu olumsuzluklar arasında
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
A) I ve IV

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

E) I, II ve III

10. Aşağıdaki katyonlardan hangisinin sudaki derişiminin fazla

III. Ca2+, Mg2+ iyonları

YA

hangilerini içerebilir?

B) Yalnız II

B) Ca2+ , Mg2+
C) Na+ , K+

D) NH4+ , Pb2+
E) Fe2+ , Li+

C) I ve II

E) I, II ve III

F

D) II ve III

A) H+, Ba2+

Prf Yayınları

II. Bir miktar bakteri, toz ve canlı organizma kalıntıları

11. I. Buzullar

I. Asit yağmurları

II. Endüstriyel atıkları

II. Okyanuslar

III. Evsel atıklar

III. Yeraltı suları

Yukarıdakilerden hangileri suda istenmeyen renk, koku vb.

Yukarıdaki su kaynaklarının içerdiği tatlı su oranlarının kar-

özelliklere neden olan faktörlerdendir?

şılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ve-

PR

8.

C) I ve II

olması sularda sertlik adı verilen olumsuzluğa neden olur?

I. Çözünmüş halde CO2

A) Yalnız I

D) I ve III

E) I, II, III ve IV

Yağmur suları yeryüzüne ulaşmadan;

B) Yalnız II

YI
N

D) I, II ve IV

7.

I. Yeraltı sularından yararlanılan yerlerde, kirli suların yeniden

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III

rilmiştir?

C) Yalnız III

A) I > III > II

E) I, II ve III

B) II > I > III
D) I > II > III

Test - 1

1-E

2-B

3-E

4-E

5-C

6-E
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7-C

8-E

C) III > I > II
E) II > III > I

9-A

10-B

11-A

Ünite 5
SU ve HAYAT
1.

Test - 2
3.

Yeryüzündeki sularla ilgili;
I. Dünyadaki toplam su yaklaşık 1,4.1018 m3 olmasına karşı-

Yumuşak sularla ilgili;
I. Lezzetli sulardır.

lık bunun ancak % 3 kadarı tatlı su hâlinde bulunur.

II. Su ısıtıcısı, çaydanlık vb mutfak gereçlerinde tortu oluşumuna neden olurlar.

II. Tatlı su kaynaklarının büyük kısmı kutuplarda ve yer altında-

LA
RI

dır.

III. Yükseltgenme basamağı +1 den büyük olan katyonları içermez veya düşük oranda içerirler.

III. Tatlı su kaynaklarının tamamı içmeye ve kullanmaya hazır
durumdadır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

A) Yalnız I

B) Yalnız II

B) Yalnız II

D) I ve III

E) I, II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

4.

F

2.

Prf Yayınları

YA

YI
N

D) I ve III

C) I ve II

PR

Yağmur suları ile ilgili;

Su döngüsü ile ilgili;

I. Su döngüsünde su buharının sıvı suya dönüşmesiyle mey-

I. Temel kaynağı güneş enerjisidir.

dana gelir.

II. Yeryüzü sularının miktarının korunmasını sağlar.

II. Yağışla yeryüzüne inen sular % 100 saftır.

III. Yeryüzündeki suların hal değiştirmesinden kaynaklanır.

III. Temas ettiği toprağın veya kayaçların türüne göre içerdiği
anyon ve katyonların çeşidi değişir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II

B) Yalnız III
D) II ve III

ifadelerinden hangileri doğrudur?

C) I ve II

A) Yalnız I

E) I, II ve III

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

SU ve HAYAT
5.

8.

Yeryüzündeki su kaynakları ve kullanımları ile ilgili;
I. Tuzlu su korozyona neden olacağından endüstride deniz
suyu kullanılmaz.
II. Deniz suları ters osmoz yöntemi ile arıtılarak içme suyu ola-

LA
RI

rak kullanılabilir

III. Dünya’daki suyun % 97 si tatlı sudur.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?

Sağlıklı bir içme suyunda aşağıdaki iyonlardan hangisinin
kesinlikle bulunmaması gerekir?
A) CN

–

B) Na

A) Yalnız I

+

C)

D) II ve III

E) Ni2+

9.

I. Vücut sıcaklığını dengede tutar.

II. H2O(s) ƒ H2O(g)

III. Besinlerin kolay yutulmasını ve ağız kuruluğunun önlenme-

III. H2O(g) ƒ H2O(k)

sini sağlar.

Yukarıdakilerden hangileri suyun canlılar için başlıca fayda-

YA

larındandır?
A) Yalnız I

B) I ve II

gileri gerçekleşir?
A) Yalnız I

B) I ve II
D) II ve III

E) I, II ve III

F

10. I. Suyun yapısında hiçbir iyon bulunmazsa içim kalitesi ve tadı en güzel formda olur.

I. Tatsız, kokusuz ve renksizdir.

II. Şehir şebeke sularının bileşimi çeşitli işlemlerle kaynak su-

II. İyi bir çözücüdür.

larınınkiyle aynı hale getirilir.

III. Elektrik iletkenliği ihmal edilecek kadar düşüktür.

III. Su ısıtıldıkça çaydanlıkta oluşan tortular sert suyun yapısındaki kireçten kaynaklanır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

C) Yalnız III

A) Yalnız I

E) I, II ve III

B) Yalnız II
D) II ve III

Test - 2

1-C

C) I ve III

E) I, II ve III

Saf su ile ilgili;

PR

E) I, II ve III

Tabiattaki doğal su döngüsünde yukarıdaki olaylardan han-

C) I ve III

D) II ve III

7.

C) Yalnız III

I. H2O(k) ƒ H2O(s)

II. Böbreklerin düzenli olarak çalışmasını sağlar.

Prf Yayınları

6.

B) Yalnız II

YI
N

D) Ca2+

SO42–

2-E

3-D

4-D

5-A
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6-E

7-E

C) Yalnız III
E) I, II ve III

8-C

9-E

10-C

Ünite 5
ÇÖZÜMLER
Çözüm

Test - 1

5

Nehirler ve göller yeryüzündeki tatlı su kaynaklarındandır. Deniz-

Çözüm

lerdeki su ise tuzludur ve yaygın olarak kullanılan tatlı su kaynak-

1

larından değildir.

Hayatın kaynağı sudur. Bitki ve hayvanların yaşamlarını sürdüre-

LA
RI

Cevap C

bilmeleri suyun varlığına bağlıdır. Bu nedenle suda yaşayan canlı-

Çözüm

ların oksijen ihtiyacını karşılaması, bitkilerin fotosentez yapması,
hayvanların hücre aktivitelerinin gerçekleştirilmesi ve yiyecekleri

Sert sular içerisinde bulunan maddelerden dolayı çökelek oluştu-

sindirmesi su olmadan mümkün değildir.

rarak tıkanma, kireçlenme vb olumsuzluklara neden olur. (I. öncül

Cevap E

Çözüm

6

doğrudur.) Isıtma vb işlemlerde sert suyun içerisinde bulunan maddeler tortu oluşumuna neden olduklarından ısı kaybına ve buna

2

bağlı olarak enerji sarfiyatının artmasına neden olurlar. (II. öncül

Yer yüzeyinden ve okyanuslardan buharlaşan sular yükseklerde

doğrudur.) Sert sular kolaylıkla köpürmez. Bu nedenle temizlik iş-

karşılaştığı düşük sıcaklığın etkisiyle sıvılaşarak veya katılaşarak

lerinde sabun ve deterjan sarfiyatını artırır. (III. öncül doğrudur.)

yağmur, dolu, kar veya kırağı şeklinde dünya yüzeyine geri döner.

Sert sular çökelek oluşturduklarından lavabo ve küvetlerde mat bir

(I. öncül doğrudur.) Yeraltı su kaynakları bulundukları bölgedeki

görünüm oluşmasına neden olurlar. (IV. öncül doğrudur.)

YI
N

topraktan çeşitli maddeleri çözerler. Bu maddelerin içeriğine göre
içilebilir veya içilemez durumda olabilirler. (II. öncül yanlıştır.) Göl-

ler, denizler ve buzullar hemen içilebilir olmasa da doğal su kaynaklarındandır. (III. öncül doğrudur.)

Çözüm

Bozuk muslukları tamir ettirmek, çamaşır ve bulaşık makinelerini

YA

maksimum kapasite ile kullanmak, tam doldurulmadan çalıştırma-

mak gibi eylemler kullanılan su miktarını azaltacağı için su tasaru-

Prf Yayınları

3

7

Yağmur suları yeryüzüne ulaşmadan önce fosil yakıtların yanma-

Cevap B

Çözüm

sıyla havaya karışmış olan CO2 gazını içerebilir. (I. öncül doğrudur.) Rüzgar etkisiyle havaya karışan bakteri, toz ve canlı kalıntıları da yağmur sularına yeryüzüne inmeden karışabilir. (II. öncül doğrudur.) Ca2+ ve Mg2+ iyonları yağmur sularına topraktan geçebilir.

Bu nedenle yağmur sularının bu iyonları yeryüzüne inmeden içermesi mümkün değildir. (III. öncül yanlıştır.)

fu sağlar. (l ve III. öncüller doğrudur.)

Cevap C

Tatlı su kaynaklarının kimyasal veya zararlı atıklarla kirlenmesini

Çözüm

önlemek de gelecekte susuzluğa maruz kalmamak için yapılabilecek tasarruflardan biridir. (II. öncül doğrudur.)

8

Asit yağmurları hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde atmosfe-

Cevap E

re salınan baca gazlarının yağmur suyu ile tepkimeye girmesiyle
oluşur. Bu bölgelerdeki sular asidik özellik gösterir. Asit yağmurla-

4

rı, endüstriyel ve evsel atıklar suda istenmeyen renk ve koku gibi

F

Çözüm

Cevap E

Yağmur suları atmosferde bulunan CO2 gazıyla tepkimeye girerek

özelliklere neden olur.

karbonik asit (H2CO3) çözeltisi oluştururlar. Bu nedenle yağmur su-

Cevap E

PR

ları bir miktar asidiktir. (I. öncül doğrudur.)
Dünya’daki suyun % 97 si tuzlu su sadece % 3 lük kısmı tatlı su-

Çözüm

9

dur. Tatlı suyun büyük bir kısmı buzullar ve buz tabakalarının için-

Yeraltı sularından yararlanılan yerlerde, kirli suların yeniden topra-

de donmuş hâlde bulunur. Diğer kısmı ise yeraltı ve yüzey suları-

ğa karışmamasına dikkat edilirse yeraltı suları kirlenmeyecektir. (I.

dır. Buzullardaki su kullanılabilir durumda değildir. Bu nedenle kul-

öncül doğrudur.) Baraj gölleri şehir merkezlerine yakın yerlere in-

lanılabilir durumdaki en büyük tatlı su kaynakları yeraltı sularıdır.

şaa edilirse şehirlerdeki kanalizasyon suları barajlardaki sulara ka-

(II. öncül doğrudur.)

rışıp kirliliğe neden olabilir. (II. öncül yanlıştır.) Küresel ısınmanın

Suların kullanılmadan önce renk, koku, tat, bulanıklık, mikroorga-

artması buzulların erimesine neden olur. Buzullar tatlı su kaynak-

nizmalar gibi istenmeyen özelliklerinin iyileştirilmesine su arıtımı

larıdır. Buzulların erimesi tatlı suyun ziyan olmasına neden olur. (III.

denir. (III. öncül doğrudur.)

öncül yanlıştır.)
Cevap A

Cevap E
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ÇÖZÜMLER
Çözüm

10

Çözüm

4

İçerisinde çözünen Mg2+ ve Ca2+ iyonları derişimi fazla olan sular

Yağmur suları, su döngüsünde su buharının sıvı suya dönüşme-

sert sudur.

siyle meydana gelir. (I. öncül doğrudur.) Hava kirliliği olan yerlerde yağışla yeryüzüne inen sular % 100 saf olmayabilir. (II. öncül

Cevap B

LA
RI

yanlıştır.) Yağmur sularının içerdiği anyon ve katyonların çeşidi te-

Çözüm

11

mas ettiği toprağın veya kayaçların türüne göre değişir. (III. öncül
doğrudur.)

Dünya’daki suyun yaklaşık %97’si tuzlu su, %3’lük kısmı tatlı su-

Cevap D

dur. Tatlı suyun büyük bir kısmı (%70) buzullar ve buz tabakalarının içinde donmuş hâlde bulunur. Bir kısmı (%30) yer altı suyu olarak bulunur. Bu durumda tatlı su oranı en fazla olan buzullar, en az

Çözüm

olan ise okyanuslardır.
Cevap A

5

–

CN (siyanür) iyonu zehirli olduğundan sağlıklı bir içme suyunda
kesinlikle bulunmaması gerekir.

Test - 2
1

YI
N

Çözüm

Cevap A

Çözüm

Dünyadaki toplam su yaklaşık 1,4.1018 m3 olmasına karşılık bunun

6

Su, canlıların hayatını devam ettirebilmesi için vazgeçilmez ihtiyaç-

lı su kaynaklarının büyük kısmı kutuplardaki buzullarda ve yer al-

larından birisidir. İnsan vücudunda birçok faydası olan suyun baş-

tındadır. (II. öncül doğrudur.) Tatlı su kaynaklarının tamamı içmeye ve kullanmaya hazır durumda değildir. Buzullardaki sular donmuş buz kütleleri halinde bulunduğu için doğrudan kullanılamaz-

YA

lar. (III. öncül yanlıştır.)

Cevap C

Çözüm

2

Prf Yayınları

ancak % 3 kadarı tatlı su hâlinde bulunur. (I. öncül doğrudur.) Tat-

lıca faydaları arasında; vücut sıcaklığını dengede tutmak, böbrek-

lerin düzenli olarak çalışmasını sağlamak, besinlerin kolay yutulmasını ve ağız kuruluğunun önlenmesini sağlamak yer alır.

Çözüm

Cevap E

7

Su döngüsü, yeryüzünde bulunan (deniz, nehir ve göller) suların

Saf su tatsız, kokusuz ve renksiz bir sıvıdır. Bilinen en iyi çözücü-

buharlaşması ile başladığı için temel kaynağı güneş enerjisidir. (I.

lerden biridir. Saf su çok az iyonlaşabildiğinden elektrik iletkenliği

öncül doğrudur.) Buharlaşan su, kar ve yağmur olarak yağdığı için

ihmal edilecek kadar düşüktür. Verilen öcüllerin tamamı doğrudur.

su döngüsü yeryüzü sularının miktarının korunmasını sağlar. (II.

Cevap E

F

öncül doğrudur.) Su döngüsü buharlaşma olayı ile başladığından
yeryüzündeki suların hal değiştirmesinden kaynaklanır. (III. öncül

PR

doğrudur.)

Çözüm

Çözüm

Cevap E

8

Tuzlu su yapısında bulunan iyonlardan dolayı korozyona neden

3

olabilir. Ayrıca endüstriyel ürünlerin ham maddeleri ile tuz tepkimeye girebilir. Bu nedenle endüstride deniz suyunun kullanılması uy-

Sertliği yüksek sular (örneğin deniz suyu) lezzetli değildir. Yumu-

gun değildir. (I. öncül doğrudur.)

şak sular lezzetli sulardır. (I. öncül doğrudur.) Yumuşak sularda
Ca2+ ve Mg2+ gibi iyonlar az olduğundan su ısıtıcısı, çaydanlık vb

Ters ozmoz, suyun basınç uygulanarak yarı geçirgen zardan ge-

mutfak gereçlerinde tortu oluşumuna neden olmazlar. (II. öncül

çirilmesi ve filtrelenmesi işlemi olarak tanımlanabilir. Deniz suları

yanlıştır.) Yumuşak sular yükseltgenme basamağı +1 den büyük

ters osmoz yöntemi ile arıtılarak içme suyu eldesinde kullanılabilir.

olan katyonları içermez veya düşük oranda içerirler. (III. öncül doğ-

(II. öncül doğrudur.)

rudur.)

Dünya’daki suyun % 97 si tuzlu sudur. (III. öncül yanlıştır.)
Cevap D

Cevap C
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KİMYA KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR

Ünite 6
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI
KÜTLENİN KORUNUMU KANUNU

Proust; yaptığı deneylerde, aynı bileşenlerin farklı miktarlarını kullan-

dığında her defasında aynı maddenin oluştuğunu, oluşan maddenin

Kimyasal veya fiziksel tepkimelerde, tepkimeye giren maddelerin küt-

kütlesinin değişmesine rağmen, bileşiği oluşturan elementler arasın-

leleri toplamı, tepkime sonucunda elde edilen maddelerin kütleleri top-

daki oranın hep aynı kaldığını gözlemlemiş ve sabit oranlar kanununu

lamına eşittir. Buna Kütlenin Korunumu Kanunu denir. Bu kanuna

ortaya koymuştur.

LA
RI

göre, kimyasal bir tepkimede madde yoktan var, vardan yok olamaz.

Sabit oranlar kanununu ispatlamak amacıyla,

Bu kanun 1774 yılında Antoine Lavoisier tarafından ortaya konmuştur.

Deney

S(k)

Fe(k)

no

miktarı

miktarı

1

4 gram

2

12 gram

Oluşan FeS(k) Bileşikteki Fe/S
miktarı

birleşme oranı

7 gram

11 gram

4/7

21 gram

33 gram

4/7

tabloda belirtildiği gibi farklı miktarlarda Fe ve S elementleri kullanıl-

dığında her defasında oluşan FeS bileşiğindeki Fe/S oranı aynı çı-

Antoine Lavoisier

kar. Elementlerden birinden fazla miktarda alınırsa örneğin 1. deney-

de 9 gram S 7 gram Fe alınırsa 4 gram S ile 7 gram Fe tepkimeye

Lavoiser; cam bir balonun içine bir miktar kalay ve hava koyup ağzını

girer ve 5 gram S artar.

YI
N

kapattıktan sonra karışımın ağırlığını ölçmüş ve daha sonra sıcaklığı

artırmış (1. durum) ve balonunun içine koyduğu kalayın tebeşir tozu-

KATLI ORANLAR KANUNU

na benzer bir görünüme dönüştüğünü gözlemlemiştir. (2. durum)

İki element birden fazla bileşik oluşturuyorsa oluşan bu bileşiklerdeki





YA



Prf Yayınları

elementlerden birinin sabit miktarıyla diğerinin değişen miktarı arasın-



da tam sayılarla ifade edilen katlı bir oran vardır. Bu orana Katlı Oranlar Kanunu denir.

Bu kanun 1804 yılında John Dalton tarafından ortaya atılmıştır.



Tepkimeden sonra cam balonu tarttığında toplam kütlenin değişmediğini fark etmiştir. Kalay miktarını değiştirip aynı deneyi tekrarladığında her

defasında toplam kütlenin korunduğunu gözlemlemiştir. Bu ve benzeri

deneyler sonucunda Lavoisier Kütlenin Korunumu Kanununu ortaya koy-

John Dalton

F

muştur.

FeO ve Fe2O3 bileşiklerindeki katlı oran aşağıdaki tabloda verilmiştir.

SABİT ORANLAR KANUNU

Deney

PR

Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında her zaman sabit

ve değişmeyen bir oran vardır. Buna Sabit Oranlar Kanunu denir.

Bu kanun 1799 yılında Joseph Proust tarafından ortaya konmuştur.

Fe(k)

miktarı

O(g)

Oluşan bileşiğin

no

miktarı

formülü

1

7 gram

2 gram

FeO

2

7 gram

3 gram

Fe2O3

Fe ve O atomları arasında oluşan yukarıdaki iki farklı bileşikte eşit mik-

tardaki Fe atomlarına karşılık O atomları arasındaki katlı oran 2\ß, eşit
miktardaki O atomlarına karşılık, Fe atomları arasındaki katlı oran ise
3\Ş dir. Bileşikteki elementlerin katlı oranları birbirinin tersidir.

Joseph Proust
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KİMYANIN TEMEL KANUNLARI
rnek - 01

rnek - 03

X2 + 2Y2 ® Z + 3T


 

Yukarıdaki denkleme göre 23 gram X2 ile m gram Y2 nin artansız tep-



Buna göre, tepkimeye giren Y2 nin kütlesi (m) kaç gramdır?
A) 18

B) 22

C) 25

D) 30



E) 37





ki X ve Y kütlelerinin değişimi gösterilmiştir.

Kütlenin korunumu kanununa göre, ürün ve girenlerin toplam kütle-

Buna göre, I. bileşiğin formülü X2Y ise II. bileşiğin formülü aşa-

leri birbirine eşittir.

ğıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

X2 + 2Y2 ® Z + 3T
35 g

A) X3Y2

10g

B) XY4

C) XY3

D) X3Y4

YI
N

mg



Yukarıdaki grafikte X ve Y elementlerinden oluşan iki farklı bileşikte-

özüm

23 g

 

LA
RI

kimesi sonucunda 35 gram T ve 10 gram Z oluşuyor.

Reaksiyona 23 + m gram madde girmiş, 45 gram (35 +10) ürün oluş-

E) XY2

özüm

muştur. Girenlerin de 45 gram olması için m nin 22 gram olması ge-

I. bileşik 14 gram X, 8 gram Y içeren X2Y bileşiğidir. Bu durumda 2

rekir.

tane X 14 gram ile orantılı olup, 1 tane X 7 gram ile orantılıdır. 1 tane

Cevap B

YA

rnek - 02

Prf Yayınları

Y ise 8 gram ile orantılıdır. II. bileşikte 7 gram X (1 tane X), 16 gram
Y (2 tane Y) bulunduğundan kimyasal formülü XY2 olur.

X2Y bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı x\Y = 7\à tür.

rnek - 04
N2O3 – N2O

Buna göre, 28 gram X ile 12 gram Y elementinin tam verimli tep-

I.

kimesi sonucunda en fazla kaç gram X2Y bileşiği oluşur?

II. N2O – N2O4

A) 15

B) 20

Cevap E

III. N2O5 – NO2

C) 33

Yukarıdaki bileşik çiftlerinde oksijenlerin katlı oranları arasında-

F

D) 36

E) 40

ki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) II > I > III

PR

özüm

2X

7g

4 katı

28 g

+ Y ® X2Y
4g

D) III > II > I

11 g

3 katı

E) I > III > II

Tüm bileşiklerde O elementleri arasındaki katlı oranı bulunup, sonra
bu değerler oranlanır.

yeterli miktarda yok) her iki maddenin 3 katı alınır.
2X + Y ® X2Y
4g

C) II > III > I

özüm

12 g

olduğundan, her iki maddenin de 4 katı alınamayacağından (Y den

7g

B) I > II > III

Sırasıyla I. II. ve III. bileşiklerde N lerin sayısı eşitken O lar arasındaki
katlı oran 3\¹ , 1\à ve 5\à tür.

11 g

21 g 12 g 33 g olur.

Buna göre, oksijenlerin katlı oranları arasındaki ilişki I > III > II olur.
Cevap C

Cevap E
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Ünite 6
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI
1.

			

Test - 1

A + 2B ® C + D

4.

I. NO2
II. N2O

mesi sonucunda 2 gram A artarken 15 gram C oluşmuştur.

III. N2O3

Buna göre, tepkime sonucunda kaç gram D elde edilmiştir?

Yukarıdaki bileşiklerin oksijen açısından zenginliklerinin kar-

A) 12

B) 18
D) 25

LA
RI

tepkimesine göre, 9 gram A ile 33 gram B nin tam verimli tepki-

şılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ve-

C) 20

rilmiştir?

E) 30

A) I > II > III

B) II > I > III

2.

YI
N

D) III > II > I

XY2 bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı x\Y = 3\ä dir.

5.

E) II > III > I

I. C3H6 – C4H8

II. HClO4 – HClO3

Buna göre, 44 gram XY2 bileşiği elde etmek için yeterince Y

III. SO2 – SO3

A) 8

Yukarıdaki bileşik çiftlerinden hangileri katlı oranlar kanu-

B) 12

C) 16

F

YA

E) 24

Prf Yayınları

elementi ile kaç gram X elementi tepkimeye girmelidir?

D) 20

3.

C) I > III > II

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III

6.

Ağzı açık bir cam tüp içinde bulunan saf CaCO3 katısı ısıtılarak;

C) Yalnız III
E) I, II ve III

49 gram X2YO4 bileşiğinde 1 gram X, 32 gram O elementi bulunmaktadır.

CaCO3(k) ® CaO(k) + CO2(g)

Buna göre;

PR

		

nuna uyar?

tepkimesine göre tamamen parçalanıyor. Tepkime öncesi ve
sonrasında yapılan tartım sonuçları;

I. Bileşikte kütlece X yüzdesi % 2 den büyüktür.

Tepkime öncesi : Tüp + CaCO3(k) = 11,6 gram

II. X in Y ye kütlece birleşme oranı x\Y = ¿/ö dır.

Tepkime sonrası : Tüp + CaO(k) = 7,2 gram dır.

III. Kütlece birleşme oranları arasında x\Y > y\O ilişkisi bulun-

Buna göre, tepkime sonucunda açığa çıkan CO2(g) kaç gram-

yargılarından hangileri doğrudur?

maktadır.

dır?

A) 1,2

B) 1,8

C) 2,2

D) 3,6

A) Yalnız II

E) 4,4

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

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI
7.

10.







  
  





LA
RI









mi yukarıdaki grafikte verilmiştir.

kin kütle değişim grafiği yukarıdaki gibidir.

II. bileşiğin formülü XY3 olduğuna göre, I. bileşiğin formülü
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Buna göre; oluşan bileşiğin kaba formülü aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(X : 12, Y : 16)

II. John Dalton
III. Joseph Proust

Yukarıdakilerden hangileri temel kimya kanunlarını ortaya

A) Yalnız I

YA

koyan bilim insanlarındandır?
B) Yalnız II

D) II ve III

E) X2Y

C) I ve III

11. XnY bileşiğindeki X in X3Y4 bileşiğindeki X e katlı oranı 8\ß tür.
Buna göre, n sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 5

B) 4

C) 3

D) 2

E) 1

E) I, II ve III

7 gram demir ile 2 gram oksijenin tepkimesinden 9 gram demir(II) oksit bileşiği elde ediliyor.
Buna göre;

F

12. 20 gram X elementi ile bir miktar Y elementinin artansız tepkimesinden 36 gram XY2 bileşiği oluşmaktadır.

I. 7 gram demir ile 4 gram oksijenin tepkimesinden 11 gram
demir(II) oksit bileşiği elde edilir.

Buna göre;

II. Demir(II) oksit bileşiğinde elementler arasında sabit bir oran

PR

9.

C) X3Y2

YI
N

E) X2Y3

l. Antoine Lavoisier

B) XY2

D) XY

C) XY3

Prf Yayınları

8.

A) X3Y

B) X2Y
D) XY2



X ve Y elementlerinden oluşan iki farklı bileşiğe ait kütle değişi-

Eşit kütleli X ve Y elementlerinin tam verimli tepkimelerine iliş-

A) XY



l. 16 gram Y elementi tepkimeye girmiştir.

bulunur.

II. 1 tane X in kütlesinin 1 tane Y nin kütlesine oranı 5/2 dir.

III. 14 gram demirin yeterince oksijen ile tepkimesinden en fazla 18 gram demir(II) oksit bileşiği elde edilir.

III. XY2 bileşiğinde X in Y ye kütlece birleşme oranı 5/4 tür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III

Test - 1

1-D

2-B

C) I ve II
E) I, II ve III

3-E

4-C

B) Yalnız II

A) Yalnız I
D) II ve III

5-C

6-B
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7-A

8-E

9-D

C) I ve III
E) I, II ve III

10-B

11-D

12-E

Ünite 6
MOL KAVRAMI
1.

Test - 2
5.

Aşağıdaki maddelerden hangisinin bir molü 4 mol atom içermez?
A) Na3P

32 gram oksijen içeren H2O nun mol sayısı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir? (H : 1, O : 16)

B) AlCl3

C) CH4

D) P4

E) CH2O

A) 2

B) 2,5

2.

6.

10 tane Ne gazının kütlesi kaç akb dir? (Ne : 20)
A) 0,02

0,5 mol N2O4 ile bir miktar SO2 gazından oluşan bir karışım 3

mol O atomu içermektedir.

B) 0,2

C) 2

Buna göre, karışımın toplam kütlesi kaç gramdır?
(N : 14, O : 16, S : 32)

E) 200

YI
N

D) 20

E) 5

LA
RI

D) 4

A) 37

B) 48

C) 64
E) 86

Prf Yayınları

YA

D) 78

3.

C) 3

7.

1 mol atom içeren KClO3 bileşiğinin kütlesi aşağıdakilerden

Eşit mol sayılı CaO ve SO3 maddelerinin kütlelerinin oranı

hangisinde doğru olarak verilmiştir? (KClO3 : 122 g/mol)

aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(O : 16, Ca : 40, S : 32)

A) 24,4

A) 4\á

B) 36,6

E) 122

D) 3\ã

B) Å/ğ

E) 1\á

C) 2\ß

PR

F

D) 12,2

C) 61

4.

8.

Normal koşullarda 8,96 litre hacim kaplayan CO(g) nun içer-

diği toplam atom sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru

Buna göre, 1 mol X2 nin kütlesi kaç gramdır?
(N : Avogadro sayısı)

olarak verilmiştir? (N : Avogadro sayısı)
A) N

B) 0,2
D) 0,8N

14 gram X2 elementi n moldür.

C) 0,4N
A)

E) 8N

N
7n
D)

177

2n
7

B) Ì/N

E) n/ô

C) 7\N

MOL KAVRAMI
9.

12. I. 3,2 gram O2(g)

Eşit kütleli He, X ve SO2 gazlarının mol sayıları arasındaki ilişki
nHe > nX > nSO şeklindedir.

II. 3,01.1022 tane He(g)

2

Buna göre, X in mol kütlesi aşağıdakilerden hangisi olabi-

III. 11,2 gram Fe(k)

lir? (He : 4, O : 16, S : 32)
B) 4

LA
RI

A) 2

Yukarıda miktarları verilen maddelerin mol sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilm-

C) 16

D) 64

iştir? (N : Avogadro sayısı, O : 16, Fe : 56)

E) 80

A) III > I > II

B) II > III > I

D) II > I > III

ları için,

13. 1 atom-gram brom (Br) için aşağıdaki ifadelerden hangisi

I. Kütleleri

doğrudur? (Br : 80)

III. Mol sayıları

niceliklerinden hangileri eşittir? (H : 1, C : 12, O : 16, N : 14)

C) I ve III

YA

B) Yalnız II

B) 80 gram Br atomu içerir.
C) 1 tane Br atomudur.
D) Kütlesi 80 akb dir.

E) I, II ve III

E) 160 gram Br atomu içerir.

F

D) II ve III

A) 1 mol Br2 molekülüdür.

Prf Yayınları

II. Normal koşullardaki hacimleri

A) Yalnız I

E) I > II > III

YI
N

10. Aynı koşullarda molekül sayıları eşit olan NO ve C2H6 gaz-

C) III > II > I

11. 16 gram O2(g) için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

14. I. Normal koşullarda 3,36 L hacim kaplayan O2(g)

(O : 16, N(Avogadro sayısı) : 6,02.1023)

PR

II. N tane atom içeren NH3(g) molekülü
III. Kütlesi 2 akb olan H2(g) molekülü

A) 0,5 molekül-gramdır.
B) Normal koşullarda 11,2 L hacim kaplar.

Yukarıdaki maddelerin mol sayılarının karşılaştırılması aşa-

C) 0,5 tane O2 molekülü içerir.
D) N tane atom içerir.

ğıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(H : 1, N : Avogadro sayısı = 6,02.1023)

E) 3,01.1023 tane O2 taneciğine sahiptir.

A) II > III > I

B) I > III > II
D) I > II > III

Test - 2

1-C

2-E

3-A

4-D

5-A

6-D

7-B

178

8-B

9-C

10-E

11-C

C) II > I > III
E) III > II > I

12-A

13-B

14-C

Ünite 6
ÇÖZÜMLER
Çözüm

Test - 1

4

NO2, N2O ve N2O3 bileşiklerini oksijen bakımından zenginliklerini

Çözüm

karşılaştırmak için, azot miktarlarını eşitlemek gerekir. Tüm bileşik-

1

lerdeki azot sayılarını 2 de eşitlersek;

Kütlenin korunumu kanunu gereğince girenlerin kütlesi ile ürünle-

I. (NO2).2 ® 4 O

maddelerden en az biri tükenir.

II.

+

A

Başlangıç: 9 gram
Değişim: –7 gram
Kalan:

2B ®

C

III.

+ D

LA
RI

rin kütleleri toplamı birbirine eşittir. Tam verimli tepkimelerde giren

(N2O).1 ® 1 O

(N2O3).1 ® 3 O

içerdikleri oksijen miktarları yukarıdaki gibi olur. Oksijen açısından

33 gram
–33 gram 15 gram

zenginlikleri de I > III > II şeklinde olur. (C seçeneği doğrudur.)

X gram

Cevap C

2 gram

Tepkimeye giren A ve B nin kütleleri toplamı C ve D nin kütleleri
toplamına eşit olacağından tepkime sonucunda
7 + 33 = 15 + X ´ X = 25 gram D oluşur.

YI
N

Cevap D

Çözüm

5

I. öncüldeki madde çiftlerinde elementlerden birinin miktarı sabitlendiğinde diğer elementin katlı oranı 1 çıktığından bu madde çifti arasında katlı oran bulunmaz. İki bileşik arasında katlı oran bulu-

2

Elementlerin birleşme oranına göre, 3 gram X ile, 8 gram Y nin tepkimesinden 11 gram XY2 elde edildiğine göre, 44 gram XY2 elde

YA

etmek için bu miktarların 4 katı alınır.


Prf Yayınları

Çözüm


 

 

nabilmesi için elementlerinin katlı oranının 1 çıkmaması gerekir.
II. öncülde 3 farklı atom olduğu için bu madde çifti arasında katlı
oran bulunmaz.

III. öncülde aynı iki element farklı bileşik oluşturduklarında bu madde çifti arasında katlı oran bulunur.
Cevap C

 



Cevap B

F

Çözüm

Çözüm

6

X2YO4 bileşiği 49 gramdır. 1 gram X, 32 gram O bulunduğuna gö-

3

re, bileşikteki Y miktarı; 49 – 33 = 16 gramdır.

Ağzı açık bir kapta gerçekleşen

PR

Bileşikteki X in Y ye kütlece birleşme oranı x\Y = ¿/ö dır.

CaCO3(k) ® CaO(k) + CO2(g) tepkimesinin sonucunda açığa çıkan

(II. öncül doğrudur.)

CO2(g) kabı terk eder ve son durumda kapta sadece CaO(k) kalır.
Başlangıçta ise kapta sadece CaCO3(k) bulunduğu için;

Başlangıç:Tüp + CaCO3(k) = 11,6 gram

49 gram XYO4 bileşiğinde

1 gram X varsa

100 gram XYO4 bileşiğinde

n gram X bulunur

		n = 2,04 gram (I. öncül doğrudur.)

Son durum: Tüp + CaO(k) = 7,2 gram

Elementlerin kütlece birleşme oranları;

Yukarıdaki başlangıç ve son durumdaki kütle farkı doğrudan oluşan CO2(g) nin kütlesine eşit olur.

x\Y = ¿/ö ve y\O = Î/ò olduğundan x\Y < y\O dur.

Oluşan CO2(g) kütlesi = 11,6 – 7,2 = 4,4 gramdır.

(III. öncül yanlıştır.)
Cevap B

Cevap E
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ÇÖZÜMLER
Çözüm

7

Çözüm

10

X ve Y kütlelerine ilişkin verilen grafikteki değerler aşağıdaki tepki-

Grafiğe göre, bileşiklerdeki kütlece sabit oran

mede yerine yazıldığında harcanan X ve Y kütleleri bulunup, bile-

I. bileşikteki: x\Y = À/ò = 1\â

şiğin kaba formülüne ulaşılabilir.

Başlangıç: 32 gram

II. bileşikteki: x\Y = À/ø = 1\å

Y ® XaYb

LA
RI

+

X

32 gram

Bileşik

Değişim: –24 gram –32 gram
Kalan: 8 gram

0

tepkimesine göre, X ten 24 gram, Y den 32 gram harcanmıştır. XaYb
bileşiğinde a ve b ile belirtilen değerler X ve Y nin mol sayılarıyla

I.

1

6

XaYb

II.

1

9

XY3

ne Y ile orantılı olur ve XaYb bileşiğinin formülü XY2 olur.

Cevap B

formülü de XY olur.

Çözüm

Antoine Lavoisier : Kütlenin korunumu kanunu
John Dalton : Katlı oranlar kanunu

III.

Joseph Proust : Sabit oranlar kanunu

YA

II.

Verilen bilim insanları belirtilen kimya kanunlarını ortaya koymuştur.

Prf Yayınları

8

YI
N

Cevap A

Cevap E

9

11

XnY ve X3Y4 bileşiklerindeki X in katlı oranını bulmak için Y ler eşit-

lenir. Y elementlerini eşitlemek için; XnY bileşiği 4 ile, X3Y4bileşiği
ise 1 ile çarpılır.

Y ler eşitlendiğinde X elementleri arasındaki oran
4n
= 8\ß Ş n = 2
3

Çözüm

F

Çözüm

formülü

olduğundan, I. bileşikteki 1 gram X yine 1 tane X ile, 6 gram Y 2 ta-

nur. Bu durumda XÂ/òYÊ/ö den; XaYb nin formülü X2Y2 olur. Kaba

l.

Y (gram)

II. bileşikte 1 gram X 1 tane X ile, 9 gram Y ise 3 tane Y ile orantılı

orantılıdır. Mol sayısı n = m/MA formülünden yararlanılarak bulu-

Çözüm

X (gram)

4n
3
Cevap D

12

Sabit oranlar kanununa göre, tüm bileşiklerde elementler arasın-

Kütlenin korunumu kanunu gereğince, herhangi bir tepkimede gi-

da sabit bir oran vardır. (II. öncül doğrudur.)

renler ile ürünlerin kütleleri toplamı birbirine eşittir.

O

®

FeO (demir(II) oksit)

Bundan dolayı 20 gram X ile bir miktar Y nin tepkimesinden 36

PR

Fe +

7 gram 2 gram

gram XY2 bileşiği oluşmuşsa, tepkimeye giren Y nin kütlesi:

9 gram (SABİT ORANDIR.)

36 – 20 = 16 gramdır. (I. öncül doğrudur.)

Yukarıdaki Fe ve O arasındaki sabit orana göre,

X + 2Y ® XY2 tepkimesine göre,

7 gram demir ile 4 gram O nun tam verimli tepkimesinden yine 9

20 gram X 1 tane X e, 16 gram Y ise 2 tane Y ye karşılık geldiği ka-

gram FeO elde edilir ve 2 gram O kullanılmadan kalır. (I. öncül yan-

bul edilirse; X ve Y nin 1 er tanelerinin kütleleri oranı;

lıştır.)

mX/mY = 20/8 = 5/2 olur. (II. öncül doğrudur.)

14 gram demir ile 4 gram O tam verimli tepkimeye girince 18 gram

Bileşikteki X ve Y nin kütlece birleşme oranı ise;

FeO bileşiği elde edilir. (III. öncül doğrudur.)

mX/mY = 20/16 = 5/4 tür. (III. öncül doğrudur.)

Cevap D

Cevap E
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Ünite 6
ÇÖZÜMLER
Çözüm

Test - 2

5

1 mol H2O = 2H + O

Çözüm

1 mol H2O = 2 + 16 = 18 gramdır.

1

1 mol H2O da

16 gram O bulunuyorsa

x mol H2O da

32 gram O bulunur.

LA
RI

1 mol Na3P bileşiğinde; 3 mol Na, 1 mol P olmak üzere toplam
4 mol atom bulunur. (A seçeneği)

x = 2 mol H2O olur.

1 mol AlCl3 bileşiğinde; 1 mol Al, 3 mol C olmak üzere toplam

Cevap A

4 mol atom bulunur. (B seçeneği)
1 mol CH4 bileşiğinde; 1 mol C, 4 mol H olmak üzere toplam 5 mol
atom bulunur. (C seçeneği)

Çözüm

6

1 mol P4 molekülünde; 4 mol P atomu bulunur. (D seçeneği)

0,5 mol N2O4(g) bileşiğinde 2 mol O bulunur.

1 mol CH2O bileşiğinde; 1 mol C, 2 mol H, 1 mol O olmak üzere

Karışımda toplam 3 mol O bulunduğuna göre, geriye kalan 1 mol
O atomu, SO2 gazından gelir.

toplam 4 mol atom bulunur. (E seçeneği)
Cevap C

1 mol SO2(g) de

2 mol O varsa

x mol SO2(g) de

1 mol O bulunur.

Çözüm

YI
N

x = 0,5 mol SO2(g) dir.

2

0,5 mol SO2 (32 gramdır.) ve 0,5 mol N2O4 (46 gramdır.) gazı içeren karışımın toplam kütlesi 78 gramdır.

10 tane Ne gazının kütlesi
		

x akb dir.

x = 200 akb

Çözüm

3

YA

Cevap E

1 mol KClO3 bileşiğinde

5 mol atom var ise

n mol KClO3 bileşiğinde

1 mol atom vardır.

Prf Yayınları

20
1 tane Ne gazının kütlesi =
gram = 20 akb dir.
6,02.1023
1 tane Ne gazının kütlesi
20 akb

PR

Cevap A

Normal koşullarda n mol gaz

8,96 litre hacim kaplar.

0,4 mol CO gazında

x tane atom bulunur.

		

14 gram ise

1 mol X2 elementi

? gramdır.

Cevap B

9

n = m/MA formülüne göre; He, X ve SO2 gazlarından eşit kütlelerde alındığında mol kütlesi en küçük olanın mol sayısı en büyük

8,96 litre hacim kaplayan CO gazı 0,4 moldür.
2 mol atom (2N tane) varsa

8

n mol X2 elementi

Çözüm

		n = 0,4 moldür.

1 mol CO gazında

Cevap B

		? = Ì/N gramdır.

4

22,4 litre hacim kaplarsa

1 mol CaO = 40 + 16 = 56

Çözüm

m gramdır.

Normal koşullarda 1 mol gaz

ğında kütleleri sırasıyla;

3

m = 24,4 gramdır.

Çözüm

Eşit mol sayısı denildiğine göre, her iki maddeden 1 er mol alındı-

Buna göre;
mCaO
= Î/ú = Å/ğ
mSO

122 gram ise

F

0,2 molü KClO3

7

1 mol SO3 = 32 + 48 = 80

		n = 0,2 mol
1 mol KClO3		

Çözüm

Cevap D

olur. Maddelerin mol sayıları nHe > nX > nSO olduğuna göre, X in
2

mol kütlesi SO2 nin mol kütlesinden (64) küçük, He nin mol kütlesinden (4) büyük olmalıdır. Bu durumda X in mol kütlesi, C seçe-

x = 0,8N tane atom bulunur.

neğindeki 16 olabilir.
Cevap D

Cevap C
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ÇÖZÜMLER
Çözüm

10

Çözüm

13

Aynı koşullarda molekül sayıları eşit olan gazların hacimleri de eşit-

1 atom-gram brom (Br) = 1 mol Br atomu = N tane Br atomu = 80

tir. (II. öncül eşittir.) Örneğin normal koşullarda N tane molekül içe-

gramdır.

ren O2, CH4, SO2 vb gazlarının tamamı 22,4 L hacim kaplar. Mole-

Cevap B

LA
RI

kül sayısı eşit olan maddelerin mol sayıları da eşittir. (III. öncül eşittir.) 1 mol NO nun kütlesi: N + O = 14 + 16 = 30 gramdır. 1 mol

Çözüm

C2H6 nın kütlesi: 2C + 6H = 24 + 6 = 30 gramdır. NO ve C2H6 nın
mol kütleleri eşit olduğundan eşit molleri eşit kütleye sahiptir. (I.

O2(g) nin mol sayısı: n =

öncül eşittir.)
Cevap E

Çözüm

V
3,36
=
= 0,15 mol (I. öncül)
22,4
22,4

1 mol NH3(g) te

4N tane atom varsa

x mol NH3(g) te

N tane atom bulunur.

x = 0,25 mol dür. (II. öncül)

11

1 akb = 1\N gram olduğundan, 2 akb H2(g) 2\N gram dır.

16 gram O2 nin mol sayısı;
m
= Î/ò = 0,5 moldür.
n=
MA
Herhangi bir molekülün 1 molü 1 molekül-gram olarak da ifade edi-

1 mol H2(g) N tane molekül içerir ve kütlesi 2 gramdır.

YI
N

1 mol (N tane) H2(g) nin kütlesi

lebilir. Soruda verilen O2 0,5 mol olduğu için 0,5 molekül-gramdır.
(A seçeneği doğrudur.)

? mol H2(g) nin kütlesi		

Normal koşullarda (1 atm, 0 °C) 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplar.

Tanecik cinsi ne olursa olsun (atom, iyon, molekül vb.) 6,02.1023
tane olduğu sürece 1 moldür.

YA

Buna göre;

6,02.1023 tane O2(g) içerirse

1 mol O2(g)
0,5 mol O2(g)
X = 3,01.10

23

2\N gramdır.

Maddelerin mol sayıları arasındaki ilişki;

Prf Yayınları

ği doğrudur.)

2 gram ise

? = 1\N mol dür. (III. öncül)

O2 gazı 0,5 mol olduğuna göre, 11,2 litre hacim kaplar. (B seçene-

II > I > III tür.

Cevap C

Test - 3

X tane O2(g) içerir.

tane (0,5N tane) O2(g) içerir.

(C seçeneği yanlış, E seçeneği doğrudur.)
1 mol O2(g) de

0,5 mol O2(g) de

2 mol atom (2 N tane) varsa
x tane atom bulunur.

F

x = 1 mol (N tane) atom bulunur. (D seçeneği doğrudur.)
Cevap C

Çözüm

1

Soruda verilen tepkimeler;
I. CO(g) + 1/2O2(g) ® CO2(g)
II.

Fe2O3(k) + 3CO(g) ® 2Fe(k) + 3CO2(g)

III.

N2(g) + 3H2(g) ® 2NH3(g)

şeklinde denkleştirildiğinde, sadece II. tepkimede ürünlerin katsayıları toplamı, girenlerinkinden büyük olur.

12

PR

Çözüm

14

Cevap B

m
3,2
= 0,1 mol (I. öncül)
=
MA
32
Tanecik sayısı
3,01.1022 tane He nin molü; n =
6,02.1023

3,2 gram O2 nin molü; n =

		

n=

3,01.1022
6,02.1023

Çözüm

2

Kimyasal tepkimelerde toplam kütle (I. öncül), atom sayısı ve türü

= 0,05 mol (II. öncül)

(II. öncül) daima korunur.
Ancak;

m
11,2
= 0,2 mol (III. öncül)
=
MA
56
Maddelerin mol sayıları arasındaki ilişki;

11,2 gram Fe nin molü; n =

H02 + 1/2O02 ® H+2O2–
tepkimesinde görüldüğü gibi taneciklerin yükseltgenme basama-

III > I > II dir.

ğı (yükü) değişebilir. (III. öncül)
Cevap C

Cevap A
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LA
RI
YI
N

PR

F

YA

ÜNİTE 7
KARIŞIMLAR

Ünite 7
KARIŞIMLARIN ÖZELLİKLERİ ve SINIFLANDIRILMASI
KARIŞIMLAR

3-Adi karışımlar: Tüm bileşenleri katı olan karışımlardır. Örneğin; toprak, demir tozu-kükürt, kum-çakıl, nohut-mercimek vb.

Birden fazla maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden rastgele oran-

larda biraraya gelmeleriyle oluşan topluluğa karışım denir. Karışımı

4-Aerosol: Katı veya sıvının gaz ortamında dağılmasıyla oluşan karışım-

oluşturan saf maddelere bileşen denir.

LA
RI

lardır. Örneğin; spreyler, deodorantlar, duman, bulut, tozlu hava vb.

Karışımların Özellikleri

5-Kolloid: Dağılan maddenin dağıtıcı madde içerisinde asılı kalmasıyla

Saf değildirler.

oluşan karışımlardır. Örneğin; süt, krema, kan, sis, köpük, çırpılmış yu-

Karışımı oluşturan bileşenler kimlik özelliklerini kaybetmez.

murta, jöle vb.

Belirli formül veya sembolleri yoktur.

Kolloidal karışımlardan ışın demeti geçirildiğinde dağılan parçacıklar

net olarak görülebilir. Ancak çözeltilerde çözünen tanecikler görülmez.

Erime, kaynama noktaları ve yoğunlukları karakteristik değildir.

Kolloidal karışımlarda dağılan maddenin tanecik boyutu 1 ile 1000 nm

Bileşenler arasında belirli bir oran yoktur.

arasındadır.

Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrıştırılabilirler.

Karışımlar özelliklerine göre, homojen ve heterojen şeklinde ikiye ayrılır-

ÇÖZÜNME SÜRECİ

lar.

Bir maddenin başka bir madde içinde homojen olarak karışmasına çö-

YI
N

zünme, oluşan karışıma da çözelti denir.

Homojen karışımlar (Çözelti): Özellikleri her yerde aynı olan karı-

Bilgi

şımlardır. Örneğin; tuzlu su, şekerli su, alaşımlar, doğal gaz, kolonya, hava, sirke birer homojen karışımdır.

Çözünme sürecinde çözünen taneciklerinin su molekülleri tarafından
sarılmasına hidratasyon, çözünen taneciklerinin su dışında başka bir

Tek fazlı görünüme sahiptirler. Bileşenleri çıplak gözle görülmez.

YA

Çözünen taneciklerinin boyutu 1 nm den küçüktür.

Heterojen karışımlar : Bileşenleri tamamen birbiriyle karışmayan ve

çözücü molekülleri tarafından sarılmasına solvatasyon denir.

Prf Yayınları

Katı, sıvı veya gaz halinde olabilirler.

Çözünme sürecinde meydana gelen olaylar;
ii Çözünen ve çözücü maddelerinin kendi tanecikleri arasındaki etkileşimler zayıflar.(Endotermiktir.)

ii Çözücü ve çözünen tanecikleri arasında yeni etkileşimler meyda-

özellikleri her yerde aynı olmayan karışımlardır. Örneğin; toprak, sis, du-

na gelir. Bu olay endotermik veya ekzotermik olabilir.

man, petrol, ayran, türk kahvesi, salata, vb. birer heterojen karışımdır.

Benzer benzeri çözer kuralına göre, ”polar maddeler polar çözücüler-

Heterojen karışımlar birden fazla faz içerebilirler. Karışımı oluşturan

de, apolar maddeler apolar çözücülerde iyi çözünür.”

maddelerden biri diğerinin içinde dağılıyorsa, bu maddeye dağılan
madde, diğer maddeye ise dağıtıcı madde adı verilir.

Örneğin;

Heterojen karışımlarda dağılan maddenin tanecik boyutu 1000 nm den

– İyonik bağlı NaCl kristali polar yapılı suyun içinde çözünür.

büyüktür.

F



Belirgin özelliklere sahip bazı heterojen karışımların özel ismi vardır. Bunlar emülsiyon, süspansiyon, adi karışımlar, aerosol ve kolloidlerdir.







   
   
   
   

PR

1-Emülsiyon: Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların birbiri içinde damlacık-

lar halinde dağıldığı heterojen karışımlardır. Örneğin; su – zeytinyağı,



benzen-su, süt, mayonez vb.
Emülsiyonlar bulanık görünüme sahiptir. Bekletildiklerinde yoğunluk-






Çözünme sürecinde çözünen ve çözücü tanecikleri arasında etkile-

larına göre ayrışırlar.

şimler oluşur. Bu etkileşimler çözünen ve çözücünün yapısına göre
değişir. Apolar maddelerde; indüklenmiş dipol, polar maddelerde; di-

2-Süspansiyon: Birbiri içinde çözünmeyen katı ve sıvının katının parça-

pol, iyonik bağlı maddelerde; iyon, H nin F, O veya N ye bağlandığı

cıklar halinde sıvıda dağıldığı heterojen karışımlardır. Örneğin; türk kah-

maddelerde; hidrojen bağı etkileşimleri görülür. Örneğin NaCl nin su-

vesi, naftalin-su, tebeşir tozu-su, çamurlu su, ayran, çorba vb.

da çözünmesi sonucunda Na+ ve Cl– iyonlarıyla polar bir molekül olan
su arasında iyon – dipol etkileşimleri çözeltide baskındır.

Süspansiyonlarda dağılan parçacıkların boyutu 1000 nm den büyüktür.

217

KARIŞIMLARIN ÖZELLİKLERİ ve SINIFLANDIRILMASI
rnek - 01

rnek - 03
Heterojen karışımlarla ilgili;

Aşağıdakilerden hangisi homojen karışımlara örnek olarak verilemez?

I.

Demlenmiş çay

B)

Maden suyu

II. Dağılan taneciklerin tamamı süzgeç kağıdından geçebilir.

LA
RI

A)

III. Tanecikleri arasında hiçbir etkileşim bulunmaz.
yargılarından hangileri doğrudur?

C) Deniz suyu
D) Jöle
E)

Çok fazlı görünüme sahip olabilirler.

A) Yalnız I

Tunç

B) Yalnız II

D) I ve III

özüm

C) I ve II

E) I, II ve III

özüm

Jöle katı – sıvı koloidal bir karışımdır. Diğer karışımlar ise birer çözel-

Heterojen karışımlar (zeytinyağı – su, kum – su vb.) çok fazlı görü-

tidir.

nüme sahip olabilir. (I. öncül doğrudur.) Süzgeç kağıdı bazı katı – sı-

Cevap D

YI
N

vı, katı – gaz karışımlarını ayırmak için uygundur. Zeytinyağı – su ka-

rışımı gibi sıvı – sıvı karışımlar süzgeç kağıdıyla ayrıştırılamaz. (II. öncül yanlıştır.) Heterojen karışımlarda tanecikler arasında zayıf etkileşimler oluşabilir. Ancak oluşan bu etkileşimler çok zayıf olduğundan

YA

rnek - 02
I.

Polar maddeler sadece polar çözücülerde çözünür.

II.

Tüm karışımlar çözücü ve çözünenden meydana gelir.

Prf Yayınları

maddeler birbirine tam olarak karışmaz. (III. öncül yanlıştır.)

lir.

F

B) I ve II
D) II ve III

I2 nin CCl4 sıvında çözünmesi olayı ile ilgili;
Çözünme sırasında indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri etkili olmuştur.
II. Solvatasyon olayı meydana gelmiştir.
III. Oluşan karışım elektriği iletir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

rnek - 04

I.

III. Çözücüsü su olan çözeltilerde hidratasyon olayı meydana ge-

Cevap A

yargılarından hangileri doğrudur?

C) Yalnız III

A) Yalnız I

E) I, II ve III

B) I ve II
D) I ve III

PR

özüm

Apolar maddeler apolar çözücülerde, polar maddeler polar çözücü-

C) Yalnız III
E) I, II ve III

özüm

lerde daha iyi çözünür. Ancak bazı durumlarda polar/apolar madde-

I2 ve CCl4 molekülleri apolardır. Benzer benzeri çözer kuralına göre,

ler polar/apolar çözücülerde de çözünebilirler. (I. öncül yanlıştır.)

bu iki madde birbiri içinde çözünür. Apolar maddeler geçici dipolle-

Çözeltiler çözücü ve çözünen den oluşurlar. Ancak heterojen karı-

re (indüklenmiş dipol) sahip olabilirler. Haliyle çözünme olayında in-

şımlarda yani birbiri içinde çözünmeyen maddelerden oluşan karı-

düklenmiş dipol - indüklenmiş dipol etkileşimleri etkili olur. (I. öncül

şımlarda bu ikiliden söz edilemez. (II. öncül yanlıştır.)

doğrudur.) Çözünen moleküllerinin su dışındaki bir çözücü tarafın-

Çözücüsü su olan çözeltilerde çözünen moleküllerinin su tarafından

dan sarılmasına solvatasyon denir. (II. öncül doğrudur.) Her iki mad-

sarılmasına hidratasyon denir. (III. öncül doğrudur.)

de moleküler halde bulunduğu için oluşan çözelti elektriği iletmez.
Cevap C

(III. öncül yanlıştır.)
Cevap B
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Ünite 7
KARIŞIMLARIN ÖZELLİKLERİ ve SINIFLANDIRILMASI
1.

4.

I. Fiziksel yöntemlerle ayrıştırılabilirler.

Test - 1

Aşağıdaki maddelerden hangisinin sınıflandırması yanlış verilmiştir?

II. Homojen olamazlar.
III. Sadece bileşiklerin karıştırılmasıyla elde edilirler.

Madde

IV. Karışımı oluşturan bileşenler kimyasal özelliklerini korurlar.
Karışımlara ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I, II ve IV

B) I ve II
E) II ve III

5.

Aşağıdaki karışımlardan hangisinde dağıtıcı ve dağılan ortam ayrımı yapmak uygun değildir?
A) Kuruyemiş karışımı
B) Kan

D) Duman

PR
Bileşen – 1

Çamurlu su

Emülsiyon

C)

Naftalin – su karışımı

Süspansiyon

D)

Toprak

Adi karışım

E)

Au – Hg amalgamı

Çözelti

Heterojen karışımlarla ilgili;

II. Görünümleri homojen gibi olanlar vardır.

III. Katı, sıvı veya gaz halinde olabilirler.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız III

B) I ve II
D) II ve III

F

E) Sis

B)

I. Bekletildiklerinde çökelti oluşturabilirler.

YA

C) Süt

3.

C) I ve III

Prf Yayınları

2.

Aerosol

YI
N

D) I ve IV

Sis

LA
RI

A)

Sınıflandırma

6.

Bileşen – 2

C) I ve III
E) I, II ve III

I. Çakıl

I.

Sirke asidi

Saf su

II. Amalgam

II.

Saf su

Grafit

III. Kükürt – demir tozu

III.

Etanol

Saf su

Yukarıdakilerden hangileri adi karışıma örnek olarak verilebilir?

Yukarıdaki tabloda bulunan bileşenlerden hangileri homo-

A) Yalnız III

jen karışım oluşturur?

B) Yalnız II
D) II ve III

A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve III

C) Yalnız III
E) I, II ve III
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C) I ve III
E) I, II ve III

KARIŞIMLARIN ÖZELLİKLERİ ve SINIFLANDIRILMASI
I. İyon – dipol

11.

  





  













II. Dipol – dipol





7.

III. Hidrojen bağı
Yukarıdakilerden hangileri bir çözeltide bulunabilecek etki-

LA
RI



leşimlerdendir?
A) Yalnız III

B) I ve II
D) II ve III

8.





C) I ve III

 








E) I, II ve III



Saf XY tuzunun suda çözünmesi olayı ile ilgili;

Aşağıdakilerden hangisi çözeltiye örnek olarak verilemez?

I. XY kristalindeki iyonik bağlar, çok sayıdaki iyon – dipol et-

A) Çelik

kileşimleri tarafından kırılmıştır.

B) Kolonya

II. X+ ve Y– iyonları H2O molekülü ile oluşturdukları etkileşim-

C) Buzlu su

YI
N

ler sonucunda kristal yapıdan çözeltiye geçmiştir.

D) Hava

III. X+ ve Y– iyonları su molekülünün hidrojen atomlarına tutu-

E) Sirkeli su

nur.

9.

Aşağıdaki karışımlardan hangisinde dağılan maddenin fizik-

YA

sel hali katıdır?
A) Duman
B) Jöle
C) Köpük
D) Gazoz

Prf Yayınları

ifadelerinden hangileri doğrudur?

E) Sabun köpüğü

10. Aşağıdaki madde çiftlerinden çözelti oluşturulduğunda han-

F

PR

B) Yalnız III

D) II ve III

C) I ve II
E) I, II ve III

12. Oda koşullarında etil alkol suda sınırsız oranda çözünür.
Buna göre, bu çözünme olayından;
I. Etil alkol ve suyun moleküller arası kuvvetleri birbirine çok

gisinin yapısındaki baskın etkileşim karşısındaki değildir?
(1H, 5B, 6C, 7N, 8O, 9F, 12Mg, 16S, 17Cl, 19K)
Madde çifti

A) Yalnız I

benzerdir.
II. Su molekülleri arasındaki hidrojen bağının kuvveti etil alkol
molekülündeki C – C bağının kuvvetinden fazladır.

Baskın etkileşim

III. Etil alkol molekülleri arasındaki hidrojen bağının kuvveti su

A)

CS2 – O2

London kuvvetleri

moleküllerinin arasındaki hidrojen bağının kuvvetinden faz-

B)

Cl2 – H2S

Dipol – dipol

ladır.

C)

C2H6 – HF

İndüklenmiş dipol – dipol

sonuçlarından hangileri çıkarılabilir?

D)

BF3 – K+

İndüklenmiş dipol – iyon

A) Yalnız I

E)

2+

Test - 1

Mg

1-D

– NH3

İyon – dipol

2-A

3-D

B) I ve II
D) II ve III

4-B

5-E

6-C
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7-E

8-C

9-A

C) I ve III
E) I, II ve III

10-B

11-C

12-A

Ünite 7
DERİŞİM BİRİMLERİ
1.

Test - 2
5.

90 gram su kullanılarak hazırlanan kütlece % 40 lık çözeltinin kütlesi kaç gramdır?
B) 100
D) 200

2.

A) 2\ß

C) 150

Hacimce % 60 etanol içeren 200 mililitrelik sulu çözeltide
kaç mL etanol bulunur?
B) 80
D) 100

E) 1\ß

C) 4\á

C) 90

YI
N

A) 60

D) 3\á

E) 300

B) 1\à

LA
RI

A) 75

Kütlece % 40 lık tuzlu su çözeltisinde mçözünen/mçözücü ora-

nı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

6.

E) 120

200 gramında 80 gram tuz bulunduran bir çözeltinin kütlece yüzde derişimi aşağıdaki çözeltilerden hangisinin kütlece yüzde derişiminden farklıdır?

3.

B) 100 gram çözeltide 40 gram tuz

Prf Yayınları

YA

A) 40 gram tuz, 60 gram su

C) 32 gram tuz, 48 gram su
D) 10 gram tuz, 24 gram su
E) 400 gram çözeltide 240 gram su

Kütlece % 20 lik 240 gram çözeltide kaç mol X çözünmüştür? (X : 240)
A) 1

B) 0,8

E) 0,1

PR

F

D) 0,2

C) 0,5

4.

7.

Çözünen madde derişimi aşağıda verilen çözeltilerden hangisi verilen iyon açısından en seyreltiktir?
Çözünen

Derişim

A)

Cl–

0,9 ppm

B)

CO32–

411 ppm

C)

Mg

2+

166 ppm

D)

Cr3+

116 ppm

Oda sıcaklığında 38 cm3 suya 16 gram X tuzu ilave edilip çözüldüğünde, 4 gram X in çözünmeden kaldığı gözleniyor.

Buna göre, oluşan çözelti kütlece yüzde kaçlıktır?
(dsu = 1 g/cm3)
A) 24

B) 35
D) 45

C) 40

E)

E) 50

223

OH

–

25 ppm

DERİŞİM BİRİMLERİ
8.

12. 25 °C de 500 gram saf suya 60 gram X tuzu ilave edilip çözül-

Kütlece % 40 lık 400 gram X çözeltisine 40 gram X katısı, 160
gram saf su ilave edildiğinde oluşan çözelti kütlece yüzde

düğünde, X in 10 gramının çöktüğü tespit ediliyor.

kaçlık olur?
Buna göre, oluşan çözelti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hanB) 25

C) 33,3

D) 60

gisi kesinlikle yanlıştır?

LA
RI

A) 20

E) 75

A) Kütlesi 550 gramdır.
B) Kütlece % 10 luktur.
C) Doymuştur.
D) Seyreltiktir.

E) Elektrolittir.

9.

Kütlece % 30 luk 200 gram tuz çözeltisine 40 gram tuz, 10
gram su ilave edildiğinde oluşan çözeltinin kütlece yüzde
derişimi kaç olur?
B) 42,5

C) 40

YI
N

A) 45
D) 37,5

E) 35

13. Kütlece % 20 şeker içeren 400 gramlık çözeltiyi % 40 lık ha-

10. 300 gram saf suya 5 mol X katısı ilave edilip tamamen çözünmesi sağlanıyor.

I. % 60 lık 400 gram şeker çözeltisi ilave etmek

Prf Yayınları

YA

le getirmek için;

II. Çökme olmadan 200 gram su buharlaştırmak

III. 40 gram şeker ilave etmek
işlemlerinden hangilerinin yapılması uygundur?
A) Yalnız I

Oluşan çözelti kütlece % 40 lık olduğuna göre, X in mol küt-

D) II ve III

lesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 24

B) 32

B) I ve II

C) I ve III
E) I, II ve III

C) 40

E) 102

PR

F

D) 54

14. Kütlece % 60 lık 400 gram X çözeltisinden aynı sıcaklıkta çökme olmadan m gram su buharlaştırılıp, m gram X(k) ilave ediliyor.

11. 100 gram suda en fazla 50 gram çözünebilen X tuzunun doygun çözeltisinin kütlece % derişimi aşağıdakilerden hangi-

Son durumda oluşan çözelti kütlece % 75 lik olduğuna gö-

sinde doğru olarak verilmiştir?

re, ilave edilen tuz miktarı (m) kaç gramdır?

A) 25

B) 33,3

C) 40

D) 50

Test - 2

1-C

2-E

A) 20

E) 60
3-D

4-A

5-A

B) 35

C) 50

D) 60
6-D

7-A
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8-C

9-C

10-C

E) 80
11-B

12-B

13-B

14-D
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ÇÖZÜMLER
Çözüm

Test - 1

5

Heterojen karışımlar;

Çözüm

1

Bekletildiklerinde çökelti oluşturabilirler. (Ayran, Türk kahvesi vb)
(I. öncül doğrudur.) Heterojen karışımlardan olan kolloidler ilk ba-

Karışımlar süzme, damıtma, eleme vb. fiziksel yöntemlerle bileşen-

LA
RI

kışta homojen gibi görünür. Ancak ışın demeti tutulduğunda ışın-

lerine ayrıştırılabilirler. (I. öncül doğrudur.)

ların saçılmasından heterojen yapılı oldukları ortaya çıkar. (II. ön-

Karışımlar homojen (çözelti) ve heterojen şeklinde iki sınıfa ayrılır-

cül doğrudur.) Katı (toprak), sıvı (mazot - su) veya gaz (tozlu hava)

lar. (II. öncül yanlıştır.)

halinde olabilirler. (III. öncül doğrudur.)

I2 – CCl4 (atom - bileşik), çakıl – kum vb. çok farklı maddelerin ka-

Cevap E

rıştırılmasıyla elde edilebilirler. Sadece bileşiklerin karıştırılmasıyla
oluşmazlar. (III. öncül yanlıştır.)

Çözüm

Karışımı oluşturan bileşenler kendi özelliklerini kaybetmezler. (IV.

Katıların oluşturduğu heterojen karışımlara adi karışım denir. Ça-

öncül doğrudur.)

kıl, içerisinde birçok katı madde bulunduran adi bir karışım örneCevap D

ğidir. (I. öncül adi karışımdır.) Amalgam; Cu – Hg, Ag – Hg gibi bazıları diş dolgularında kullanılan cıva çözeltileridir. Yani homojen

2

karışımdır.(II. öncül adi karışım değildir.) Kükür – demir tozu karı-

YI
N

Çözüm

6

Kuruyemiş karışımı farklı katıların oluşturduğu bir karışımdır. Bu ka-

şımı da katılardan oluşan heterojen bir karışım olduğundan adi ka-

rışımda dağıtıcı ve dağılan fazlardan bahsedilmez. (A seçeneği)

rışım örneğidir. (III. öncül adi karışımdır.)

Kanda dağıtan ortam sıvı, dağılan madde katıdır.

Dumanda dağıtan ortam gaz, dağılan madde katıdır.
Siste dağıtan ortam gaz, dağılan madde sıvıdır.

Çözüm

3

YA

Cevap A

Prf Yayınları

Sütte dağıtan ortam sıvı, dağılan madde sıvıdır.

Sirke asidi (CH3COOH) ve saf su maddeleri birbiri içinde hidrojen
bağ oluştururak çözünüp homojen karışım oluştururlar. (I. öncül)

Çözüm

Cevap C

7

İyonik bağlı bir bileşik (NaCl) suda çözündüğünde iyon – dipol et-

kileşimi oluşur. (I. öncül doğrudur.) Polar yapılı iki madde (CHCl3

– su) birbiri içinde çözündüğünde dipol – dipol etkileşimi oluşur.
(II. öncül doğrudur.) Hidrojen bağı yapabilen iki madde (C2H5OH

– su) birbiri içinde çözündüğünde hidrojen bağı oluşur. (III. öncül
doğrudur.)
Cevap E

Saf su ve grafit birbiri içinde çözünmez. (II. öncül)

Çözüm

(III. öncül)

Çözünen ve çözücüden meydana gelen homojen karışımlara çö-

F

Etanol ve su birbiri içinde çözünüp homojen karışım oluştururlar.

zelti denir. Çelik (demir – karbon),sirkeli su (CH3COOH – su), ko-

lonya (etanol – su) ve temiz hava birer homojen karışım yani çözeltidir. Ancak buzlu suda tek bir madde (H2O) bulunduğundan

4

çözelti değildir. Saf maddedir. (C seçeneği)

PR

Çözüm

Cevap D

8

Sis gaz içinde dağılmış sıvı aerosoldür. (A seçeneği doğrudur.)

Cevap C

Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların meydana getirdiği heterojen karışımlara emülsiyon denir. Çamurlu su bir süspansiyondur. (sıvı –

Çözüm

katı) Emülsiyon değildir. (B seçeneği yanlıştır.) Naftalin suda çö-

Duman; dağıtan ortamı gaz, dağılan madde katıdır. (A seçeneği)

zünmez. Bu maddenin suyla karışımının çalkalanmış hali süspan-

9

Jöle; dağıtan ortam katı, dağılan ortam sıvıdır.

siyondur. (C seçeneği doğrudur.) Toprak katı – katı heterojen ka-

Köpük; dağıtan ortam katı, dağılan madde gazdır.

rışım olduğundan adi karışımdır. (D seçeneği doğrudur.) Hg içeren metal alaşımları amalgam olarak adlandırılır. (E seçeneği doğ-

Gazoz; dağıtan ortam sıvı, dağılan madde gaz

rudur.)

Sabun köpüğü; dağıtan ortam sıvı, dağılan madde gaz
Cevap B

Cevap A
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ÇÖZÜMLER
Çözüm

10

Test - 2

Apolar maddelerde; indüklenmiş dipol, polar maddelerde; dipol,
iyonik bağlı maddelerde; iyon, H nin F, O veya N ye bağlandığı

Çözüm

maddelerde; hidrojen bağı etkileşimleri görülür. Buna göre, mad-

1

Çözeltilerde verilen kütlece veya hacimce yüzdeler aksi belirtilme-

LA
RI

delerin arasındaki etkileşimler aşağıdaki gibidir.

dikçe çözünenin yüzdesini verir. 90 gram su kullanılarak hazırla-

CS2 (apolar) – O2 (apolar) : London etkileşimleri

nan çözelti kütlece % 40 lık demek, çözeltinin kütlece % 40 ı X, %

Cl2 (apolar) – H2S (polar) : İndüklenmiş dipol – dipol

60 ı sudur.

C2H6 (apolar) – HF (polar) : İndüklenmiş dipol – dipol

Buna göre, aşağıdaki gibi oran kurulabilir.

BF3 (apolar) – K+ (iyon) : İndüklenmiş dipol – iyon
Mg2+ (iyon) – NH3 (polar) : İyon – dipol

Cevap B

(%) 60 ı 		

90 gram olan bir çözeltinin

(%) 100 ü

X gramdır.

X = 150 gram

Çözüm

YI
N

Cevap C

Çözüm

11

200 mL lik çözeltinin hacimce % 60’ı = 200. 60 = 120 mL dir.
100
200 mL lik karışımda 120 mL alkol, 80 mL su vardır.

Tuzlar iyonik bağlı bileşiklerdir. XY bileşiği tuz olduğuna göre iyon
Şekilde verilen çözünme olayında su molekülleri ile tuz kristalinde-

ki iyonlar arasında iyon – dipol etkileşimleri meydana gelmiştir. Bu
etkileşimler sayesinde XY kristalindeki iyonik bağlar kırılmış ve iyon-

YA

XY tuzundaki X+ iyonları H2O molekülündeki kısmi negatif uca (O

Prf Yayınları

içerir. H2O ise polar bir madde olduğundan dipol özelliğe sahiptir.

lar çözeltiye geçmiştir. (I. ve II. öncüller doğrudur.)

2

atomlarına), Y– iyonları ise H2O molekülündeki kısmi pozitif uca (H

Çözüm

3
mX = 240. 20 = 48 gramdır.
100

atomlarına) tutunur. (III. öncül yanlıştır.)

Cevap C

Cevap E

Çözeltide 48 gram X çözünmüştür.
1 mol X

240 gram olduğuna göre,

? mol X

48 gramdır.

F

? = 0,2 moldür.

Çözüm

Cevap D

12

PR

Benzer benzeri çözer kuralına göre, birbiri içinde çok iyi çözünen
maddelerin moleküller arası çekim kuvvetleri birbirine çok benzerdir. (I. öncül doğrudur.)

Çözüm

4

Etil alkolün suda çözünmesi moleküller arası etkileşimlerle ilgilidir.

38 cm suda 16 – 4 = 12 gram X çözünmüştür. dsu = 1 g/cm3 ol3

Molekül içindeki C – C bağlarının kuvvetiyle ilgisi yoktur.

duğundan 38 cm3 su 38 gramdır. Bu durumda çözetinin kütlece

(II. öncül yanlıştır.) Etil alkol suda çok iyi çözünüyorsa bu durum-

yüzde derişimi;

da etil alkol molekülleri arasındaki hidrojen bağının kuvvetinin su

Kütlece % =

moleküllerinin arasındaki hidrojen bağının kuvvetinden fazla olduğu değil birbirine benzer olduğu sonucu çıkarılır. (III. öncül yanlış-

Kütlece % =

tır.)
Cevap A

236

mçözünen
mçözelti

. 100

12
. 100 = 24 tür.
38 +12

Cevap A

LA
RI
YI
N

PR

F

YA

ÜNİTE 8
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR
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ASİTLERİ ve BAZLARI TANIYALIM
ASİTLER

Ciltte kayganlık hissi oluştururlar.

Latince karşılığı “ekşi” olan asitler günlük hayatta yaygın olarak tüket-

Kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirirler.

tiğimiz;

Asitlerle tepkimelerinden tuz oluştururlar.
Suda tamamen iyonlaşabilen bazlara (NaOH, KOH vb.) kuvvetli baz,

LA
RI

kısmen iyonlaşan veya çok az çözünen (NH3, AgOH, vb.) bazlara zayıf baz denir.

Kuvvetli bazlar Zn, Al vb. metallerle tepkimelerinden H
açığa çıka2(g)

rırlar.

Uyarı

besin maddelerinin içeriğinde, temizlik malzemelerinde vb. birçok mad-

Yapısında H atomu bulunduran her madde asit olmadığı gibi, yapısın-

denin içeriğinde yer alır. Genel olarak asitlerin özellikleri;

da OH taneciğini bulunduran her madde de baz değildir. Maddelerin

Tatları ekşidir.

asit veya baz özelliği gösterebilmeleri için yapılarındaki H ve OH tane-

Sulu çözeltilerine H+ (H O+) iyonu verirler.
3

ciklerini suya vermeleri gerekir. Örneğin, CH4, NH3 gibi maddeler H

içerdikleri halde asit değildirler. CH3OH, CH3COOH gibi maddeler OH

25 °C de sulu çözeltilerinde pH < 7 dir.

YI
N

içerdikleri halde baz değildirler.

Suda iyonlaşarak çözündükleri için sulu çözeltileri elektrolittir.

İndikatörler

Korozif (aşındırıcı) özelliğe sahiptirler. Cilde temas ettiklerinde yakıcı

Bir maddenin asit veya baz oluşuna bağlı olarak renk değiştiren mad-

yu doğal indikatörlerdendir.

asitlik veya bazlık derecesini ölçmek için kullanılan üzerine farklı indikatörler emdirilmiş özel test şeritlerine pH kâğıdı denir.
Asit ya da bazlığı ölçülecek çözeltiye daldırıldırıldıktan sonra çözelti-

nin asit ya da bazlık durumuna bağlı olarak pH kâğıdında renk deği-

PR

Lavabo
açıcı

Çamaşır
suyu

Sabun

Antiasit
ilaç
Amonyak
çözeltisi

Yumurta
akı

Kan

şimi meydana gelir. Meydana gelen renk değişimi;

Akü
asidi

F

si oluşturmalarıdır. Günlük hayatta;

asidin veya bazın kuvvetlilik derecesini belirtemezler. Bir maddenin

Saf su

Bazların en belirgin özelliği tatlarının acı olması ve ciltte kayganlık his-

İndikatörler bir maddenin asit veya baz olduğunu belirtmekle beraber

Süt

BAZLAR

talein renksiz/kırmızı renk alan diğer indikatörlerdendir.

Kahve

Na, K, Mg vb. aktif metallerle tepkimelerinden H
açığa çıkarırlar.
2(g)

Turnusol kırmızı-pembe/mavi renk alır. Metil oranj kırmızı/sarı, fenolf-

Domates

nir.

YA

li asit, kısmen iyonlaşan (H3PO4, HF, CH3COOH) asitlere zayıf asit de-

Turnusol kağıdı yaygın olarak kullanılan sentetik indikatörlerdendir.

Soda

Suda tamamen iyonlaşabilen asitlere (H SO , HNO , HBr vb.) kuvvet2
4
3

Limon

Bazlarla tepkimelerinden tuz oluştururlar.

delere indikatör (belirteç) denir. Çay, üzüm suyu, kırmızı lahana su-

Mide
asidi

Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler.

Prf Yayınları

etki gösterirler.

yaygın olarak kullandığımız sabun, deterjan vb. maddelerin yapısında ba-

zik maddeler bulunur. Bu maddeler ciltle temas ettiğinde ciltte kayganlık
hisssi oluşturur. Bunun nedeni bu maddelerin yapısında bulunan bazların ciltteki yağ asitleri ile tepkimeye girerek sabun oluşturmasıdır.

Asidik

Genel olarak bazların özellikleri;

Nötr

Bazik

yukarıdaki pH skalasındaki değerlerle karşılaştırılıp maddenin asidik/ba-

Tatları acıdır.

zik kuvveti belirlenir

Sulu çözeltilerine OH– iyonu verirler.

25 °C deki sulu çözeltilerde pH ölçeğindeki değerler 0 – 14 arasında

değişir. 0 – 7 arası çözeltinin asit olduğunu gösterir. 7 nötr olduğunu,

25 °C de sulu çözeltilerinde pH > 7 dir.

7 – 14 arası ise baz olduğunu gösterir.

Suda iyonlaşarak çözündükleri için sulu çözeltileri elektrolittir.
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ASİTLERİ ve BAZLARI TANIYALIM
rnek - 01

rnek - 03

I.

Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.

II.

Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler.

III.

Aşındırıcı ve yakıcı özelliğe sahiptirler.

İndikatör olarak kullanılan X maddesi ile ilgili;
I.

LA
RI

II. Bir asit veya bazın kuvvetliliğini ölçmekte kullanılabilir.

Asitlerin sulu çözeltileri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri

III. Sentetik olabilir.

doğrudur?

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve II
D) II ve III

C) I ve III

A) Yalnız I

E) I, II ve III

B) I ve II

D) II ve III

özüm

C) I ve III

E) I, II ve III

özüm

Asitler suda iyonlaşarak çözündükleri için, sulu çözeltileri elektriği ile-

İndikatörler asidik, bazik veya nötr ortamlarda farklı renklere dönüşe-

tir. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya boyarlar ve sulu çözeltileri aşındı-

bilen maddelerdir. (I. öncül doğrudur.) Doğal veya sentetik olabilir-

YI
N

rıcı ve yakıcı özelliğe sahiptir.

ler. (III. öncül doğrudur.) Bir asit veya bazın kuvvetliliğini ölçmek için

Cevap E

inditakatör değil, pH kağıtları kullanılır. (II. öncül yanlıştır.)

Saf X maddesi oda koşullarındaki saf suya ilave edilip çözüldüğünde elde edilen çözeltinin pH değerinin 7 den büyük olduğu tespit ediliyor.

YA

Buna göre, oluşan çözelti ile ilgili;

Prf Yayınları

rnek - 02

I.

Asidik ve bazik ortamda farklı renklere dönüşür.

Cevap C

rnek - 04




Hidronyum (H3O+) iyonu derişimi hidroksit (OH–) iyonu derişiminden büyüktür.

II.

Polar kovalent bağ içerir.

III.

Tadı acıdır.






yargılarından hangileri doğrudur? (1H, 8O)
B) I ve II

F

A) Yalnız I

E) I, II ve III



Yukarıdaki maddelerden hangilerinin oda koşullarındaki pH de-

PR

D) II ve III

C) I ve III

özüm

ğerleri 7 den küçüktür?

Oda koşullarında pH değeri 7 den büyük olan bir çözelti baziktir. Ba-

zik çözeltilerde OH–(hidroksit) iyonu derişimi, H3O+ (hidronyum) iyo-

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

nu derişiminden büyüktür. (I. öncül yanlıştır.)
D) II ve III

X maddesi KOH vb. bir baz ise yapısındaki O – H bağı polar kova-

lenttir. Sulu çözeltilerde yer alan H2O bileşiğindeki O ve H atomları

E) I, II ve III

özüm

arasında da polar kovalent bağ bulunur. Sulu çözeltilerde her durumda polar kovalent bağ içerir. (II. öncül doğrudur.)

Domates ve sirke asidik oldukları için pH değerleri 7 den küçüktür.

Bazların sulu çözeltisinin tadı acıdır. (III. öncül doğrudur.)

İçme suyu ise hafif alkali yani baziktir.
Cevap B

Cevap D
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Bazların sulu çözeltileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han-

4.

gisi yanlıştır?

Asitlerin sulu çözeltileri ile ilgili;
I. Bazı metallerle tepkimelerinden H2(g) açığa çıkar.

A) H+ iyonu içermezler.

II. Oda koşullarında pH < 7 dir.

B) Ciltte kayganlık hissi oluştururlar.

III. Temas ettikleri mermer yüzeylerde aşınma meydana getire-

C) Bulundukları maddelere acılık katarlar.

LA
RI

1.

Test - 1

bilirler.

D) Asitlerle tepkimelerinden tuz oluşur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

E) Elektrolittirler.

A) Yalnız II

B) I ve II

D) II ve III

Aşağıdaki maddelerden hangisinin sulu çözeltisinde H+ iyo-

nu derişimi OH– iyonu derişiminden küçüktür?
A) CH4
B) Ca(OH)2
C) HCl

YA

D) HCN

Aşağıdaki maddelerden hangisinin sulu çözeltisi kırmızı turnusol kağıdının rengini değiştirmez?
A) CH3COOH
B) Na2O
C) NH3
D) KOH
E) MgO

6.

Oda koşullarında bulunan zayıf HX asidinin derişik sulu çö-

PR

3.

F

E) H2SO4

Prf Yayınları

2.

E) I, II ve III

YI
N

5.

C) Yalnız III

Aşağıdaki maddelerden hangisinin asidik / bazik karakteri
yanlış verilmiştir?

zeltisi ile ilgili;

I. pH değeri 7 den küçüktür.

Asidik / Bazik
Madde

II. Tahriş edici özelliğe sahiptir.

III. Çözeltideki HX moleküllerinin mol sayısı X– iyonlarının mol
sayısından daha azdır

ifadelerinden hangileri doğrdur?
A) Yalnız II

B) I ve II
D) II ve III

C) Yalnız III
E) I, II ve III
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karakteri

A)

Deterjan

Bazik

B)

Diş macunu

Asidik

C)

Yoğurt

Asidik

D)

Lavabo açıcı

Bazik

E)

Mide öz suyu

Asidik

ASİTLERİ ve BAZLARI TANIYALIM
7.

10.











Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) X çözeltisinde [OH–] > [H+] dır.
B) Y maddesi tuz ruhu olabilir.
C) Z çözeltisinin pH değeri Y ninkinden düşüktür.
D) Her üç çözelti de elektriği iyon hareketi ile iletir.





     



A)

X

Çamaşır suyu

B)

Y

Domates suyu

C)

Z

Kan

D)

T

Deterjanlı su

E)

K

Limon suyu

Zayıf asit veya baz özelliği gösteren ve ortamın pH değeri-

A) Turnusol
B) Stabilizatör
C) Dezenfektan
D) İndikatör

F

E) Emülgatör

YA

ne göre renk değiştiren maddelerin genel adı nedir?

Prf Yayınları

YI
N

E) X ve Y çözeltileri birbiriyle nötralleşme tepkimesi verir.

PR

11. Aşağıdaki maddelerden hangisinin suda çözünme denklemi yanlış verilmiştir?
+
A) SO2(g) + H2O(s) ƒ H(suda)
+ SO42–(suda)

+
B) HClO4(s) + H2O(s) ® H3O(suda)
+ ClO–4(suda)

+
C) CH3COOH(s) + H2O(s) ƒ CH3COO–(suda) + H3O(suda)
2+
D) Ca(OH)2(k) + H2O(s) ® Ca(suda)
+ 2OH–(suda)
+
E) NH3(g) + H2O(s) ƒ NH4(suda)
+ OH–(suda)

12. Aşağıdaki maddelerden hangisinin doygun sulu çözeltisinin

Oda koşullarında pH 12 olan sulu bir çözelti ile ilgili;

pH değerinin en yüksek olması beklenir?

I. [H+] > [OH–]

II. Uygun indikatörle renk değişimi verir.

A) AgOH

III. Ciltte kayganlık hissi oluşturur.

B) NH3
C) HCl

ifadelerinden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I

2-B

D) Be(OH)2

B) I ve II

D) II ve III
1-A



Madde

kırmızıya dönüştüğü gözleniyor.

Test - 1



maddeleri aşağıdakilerden hangisindeki gibi olamaz?

sı damlatıldığında X ve Z çözeltilerinin maviye, Y çözeltisinin ise

9.



25 ° C de yukarıdaki pH skalasında yer alan X, Y, Z, T ve K



Oda koşullarında bulunan yukarıdaki çözeltilere turnusol boya-

8.





LA
RI







E) KOH

C) Yalnız III
E) I, II ve III

3-B

4-E

5-A

6-B
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7-C

8-D

9-A

10-A

11-A

12-E
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ASİTLERİN/BAZLARIN TEPKİMELERİ
1.

Test - 2
4.

Aşağıdakilerden hangisi nötrleşme reaksiyonlarına örnek

II. H2SO4 + Cu(k) →

A) NH3(g) + HCl(g) ® NH4Cl(k)

III. NaOH + Al(k) →

B) HCl(suda) + KOH(suda) ® KCl(suda) + H2O(s)

Yukarıdaki tepkimelerden hangilerinin gerçekleşmesi sonu-

LA
RI

C) NaOH(k) + HCl(suda) ® NaCl(suda) + H2O(s)

cunda H2 gazı açığa çıkar?

D) 2H3PO4(suda) + 3Mg(OH)2(k) ® Mg3(PO4)2(suda) + 6H2O(s)

A) I, II ve III

E) HNO3(suda) + LiOH(suda) ® LiNO3(suda) + H2O(s)

D) II ve III

5.

Altın, platin gibi soy metalleri çözebilen ve kral suyu olarak
adlandırılan çözeltinin içeriğinde aşağıdaki madde çiftlerinden hangisi bulunur?

F

YA

C) H2SO4, CH3COOH

D) Hg(k)+HNO3(aq) D Hg(NO3)2(aq)+NO2(g)+ H2O(s)
E) Al(k) + HF(aq) ® AlF3(aq) + H2(g)

XO bileşiği HCl çözeltisi ile reaksiyon verdiği halde, X elementi

Buna göre;

II. Zn(k) metali

I. X elementi suda çözünür.

III. CaO katısı

II. XO nun sulu çözeltisi turnusolu maviye çevirir.

hangileri ilave edildiğinde herhangi bir gaz çıkışı gözlen-

III. X geçiş metalidir.

mez?

B) Yalnız III
D) II ve III

C) Zn(k) + NaOH(aq) ® Na2ZnO2(aq) + H2(g)

HCl ile reaksiyon vermemektedir.

I. Na(k) metali

A) Yalnız I

Aşağıdaki tepkimelerden hangisinin ürünleri yanlış olarak

B) Ag(k)+H2SO4(aq) D Ag2SO4(aq) + H2

6.

25 °C de pH değeri 6 olan bir sulu çözeltiye;

PR

3.

E) I ve II

verilmiştir? (Tepkimeler denkleştirilmemiştir.)

Prf Yayınları

B) HCl, H3PO4

E) HNO3, HF

C) I ve III

A) Mg(k) + HNO3(aq) ® Mg(NO3)2(aq) + H2(g)

A) NaOH, CH3COOH

D) HCl, HNO3

B) Yalnız II

YI
N

2.

I. HCOOH + Mg(k) →

olarak verilemez?

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

C) I ve II
E) I, II ve III

A) Yalnız I

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

ASİTLERİN/BAZLARIN TEPKİMELERİ
7.

I. H2SO4 – Fe(OH)2

2H3PO4 + 3Ca(OH)2 ® Ca3(PO4)2 + 6H2O

10.

II. NaOH – HCl

tepkimesine göre, 4 mol asidin yeterince baz ile tepkimesi

III. HNO3 – NH3

sonucunda;
I. 216 gram su oluşur.

LA
RI

25 °C de yukarıdaki maddelerden hangilerinin 1 er mollerinin sulu çözeltilerinin karıştırılması sonucunda oluşan çö-

II. 2 mol tuz oluşur.

zelti turnusol kağıdının rengini kırmızıya veya maviye çevir-

III. 6 şar mol H+ ve OH– iyonu nötralleşmiştir.

mez?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve III

ifadelerinden hangileri doğrudur? (H : 1, O : 16)

C) Yalnız III

A) Yalnız I

E) II ve III

B) I ve II

C) Yalnız III

8.

11. Aşağıdaki metallerden hangisi hem asit, hem de kuvvetli baz

Aşağıdaki elementlerden hangisinin derişik HNO3 ile tepkimesi sonucunda farklı bir gaz açığa çıkar?
B) Ba

A) Na

E) K

1 er mol Ca(OH)2 ile HNO3 içeren sulu çözeltiler oda koşulların-

B) Cu

C) K

D) Ca

12.

E) Al






da tamamen karıştırılıyor.

Buna göre, meydana gelen olayla ilgili aşağıdaki ifadeler-



F

den hangisi doğrudur?


A) Ca(OH)2 tamamen tükenir.







B) Oluşan çözeltiye turnusol boyası damlatılırsa çözeltinin rengi kırmızıya dönüşür.

PR

9.

C) Al

YA

D) Ag

çözeltileri ile tepkime verebilir?

Prf Yayınları

A) Mg

E) I, II ve III

YI
N

D) I ve III



Oda koşullarında bulunan yukarıdaki sistemde 1. kapta NaOH,

C) Oluşan tepkimenin denklemi;

2. kapta ise HCl çözeltisi bulunmaktadır.

Ca(OH)2+ 2HNO3 ® Ca(NO3)2 + 2H2O

Buna göre, kaplardan He, NH3, NO ve HF gazları geçirildik-

şeklindedir.

ten sonra, diğer uçtan açığa çıkan gazlar aşağıdakilerden

D) Tam nötrleşme gerçekleşmiştir.

hangisinde doğru olarak verilmiştir?

E) Oluşan çözeltide 1 mol H+ iyonu bulunur.

A) NO, HF

B) NH3, He
D) He, HF

Test - 2

1-A

2-D



3-B

4-C

5-B

6-A
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7-B

8-D

9-C

C) He

E) NO, He
10-B

11-E

12-E

Ünite 8
ÇÖZÜMLER
Çözüm

Test - 1

5

Asitlerin sulu çözeltisi kırmızı turnusol kağıdının rengini değiştir-

Çözüm

mez. Seçeneklerde verilen maddelerden;

1

A) CH3COOH ƒ CH3COO– + H+

H2O(s) ƒ H+(aq) + OH–(aq)

LA
RI

B) Na2O + H2O ® 2NaOH ®2Na+ + 2OH–

Saf su çok az miktarda yukarıdaki tepkime görüldüğü gibi iyonla-

C) NH3 + H2O ƒ NH+4 + OH–

rına ayrışır. Dolayısıyla ister asidik ister bazik olsun tüm sulu çözeltilerde mutlaka H+ ve OH– iyonu bulunur. (A seçeneği yanlıştır.)

D) KOH ® K+ + OH–

Bazların sulu çözeltisi elektrolit olup, cillte kayganlık hissi oluştu-

E) MgO + H2O ® Mg(OH)2 ® Mg2+ + 2OH–

CH3COOH sulu çözeltisinde H+ iyonu derişimini artırdığı için asi-

rur. Bulundukları maddelere acılık katan bazların sulu çözeltisi asitlerle tepkimeye girip tuz oluşturur.

diktir ve kırmızı turnusolun rengini değiştirmez. Diğer maddelerin
Cevap A

Çözüm

ise sulu çözeltileri bazik olup, kırmızı turnusolu maviye çevirirler.

Cevap A

2

Çözüm

Asidik maddeler suda çözündüğünde ortamdaki H+ iyonu derişi-

6

YI
N

mi artarken, bazik maddeler suda çözündüğünde ortamdaki OH

–

iyonu derişimi artar.

Deterjanlar, lavabo açıcılar ve diş macunları bazik madde içerirler.
Diş macunları ağızda oluşan asidik ortamı nötralize etmek amacıy-

CH4 bileşiği organik yapılı olduğundan suda çözünmez. Ca(OH)2

la alkali (bazik) yapıda üretilir. (B seçeneği yanlıştır.)

bileşiği bazik karakterli olduğundan suda çözündüğünde

Mide öz suyu HCl içerdiği için asidiktir.

leşikleri asidik olduklarıdan sulu çözeltilerinde [OH–] < [H+] dir.

Çözüm

3

YA

Cevap B

Prf Yayınları

[OH–] > [H+] olur. (B seçeneği doğrudur.) HCl, HCN ve H2SO4 bi-

Kuvvetli veya zayıf olsun tüm asitlerin oda koşullarındaki sulu çözeltilerinin pH değeri 7 den küçüktür. (I. öncül doğrudur.)

Asitlerin sulu çözeltileri korozif özelliğe sahip olduğundan cildi tah-

riş ederler. (II. öncül doğrudur.) Zayıf asitler suda çok az iyonlaşabilen asitlerdir. HX in suda iyonlaşma denklemi;
HX(aq) ƒ H+(aq) + X–(aq)

Çözüm

Cevap B

7

Bazik çözeltiler turnusol kağıdını maviye, asidik çözeltiler ise kırmızıya çevirir. X ve Z çözeltileri turnusolu maviye çevirdiklerine göre
bazik, Y ise kırmızıya çevirdiğinden asidiktir.
X çözeltisi bazik olduğundan [OH–] > [H+] dır. (A seçeneği doğrudur.)

F

Z çözeltisi bazik olduğundan pH değeri 7 den büyük, Y ise asidik

şeklinde suda iyonlaşmadan, moleküler halde kalır. Haliyle HX mo-

olduğundan pH değeri 7 den küçüktür. (C seçeneği yanlıştır.)

leküllerinin mol sayısı X– iyonundan daha fazladır. (III. öncül yan-

Tuz ruhu kuvvetli bir asit olan HCl bileşiğini içerir. Y asidik bir mad-

lıştır.)

PR

liğinden de asidik yapılı olduğu çıkarılabilir.

Asidik ve bazik çözeltiler elektriği iletirler. (D seçeneği doğrudur.)

şeklinde olup, çok az bir kısmı iyonlaştığından büyük bir kısmı HX

Çözüm

Yoğurdun yapısında sütten gelen laktik asit bulunur, tadının ekşi-

de olduğundan HCl nin sulu çözeltisi olabilir. (B seçeneği doğru-

Cevap B

dur.)

4

X çözeltisi bazik, Y çözeltisi asidik olduğundan birbirleriyle nötralleşme tepkimesi verirler. (E seçeneği doğrudur.)

Asitler, pasif metaller (Cu, Hg, Ag, Pt, Au) hariç tüm metallerle tep-

Cevap C

kimelerinden tuz ve H2(g) açığa çıkarırlar. (I. öncül doğrudur.) Oda

koşullarında asitlerin sulu çözeltisinin pH değeri 7 den küçüktür.

(II. öncül doğrudur.) Mermerin ana ham maddesi kireç taşıdır

Çözüm

(CaCO3). Kireç taşı bazik bir madde olduğundan asit ile etkileşime

Bir maddenin asit veya baz oluşuna bağlı olarak renk değiştiren

girer ve zamanla aşınır. (III. öncül doğrudur.)

maddelere indikatör (belirteç) denir.
Cevap E

8

Cevap D
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ÇÖZÜMLER
Çözüm

9

Test - 2

Oda koşullarında pH değeri 12 olan çözeltinin bazik olup,
[H+] < [OH–] dir. (I. öncül yanlıştır.)

Çözüm

Bazik çözeltiler ciltte kayganlık hissi oluşturabilen ve uygun indika-

Asitlerle bazların sulu çözeltileri arasında gerçekleşen tepkimelere

törlerle renk değiştirebilen maddelerdir. (II. ve III. öncüller doğru-

nötralleşme tepkimesi denir.

LA
RI

1

dur.)

Her nötralleşme tepkimesi bir asit – baz tepkimesidir. Ancak her

Cevap A

asit – baz tepkimesi bir nötralleşme tepkimesi değildir.
NH3(g) + HCl(g) ® NH4Cl(k)

tepkimesinde baz ile asit tepkimeye girmiş ve sadece tuz oluşmuştur. Bu şekilde sadece tuz oluşumu ile sonuçlanan tepkimeler nötralleşme değil, asit – baz tepkimesidir. (A seçeneği yanlıştır.)

Çözüm

10

Cevap A

Çamaşır suyu (NaOCl) nun sulu çözeltisi bazik karakterlidir ve oda
si çamaşır suyu olamaz. (A seçeneği yanlıştır.)

YI
N

koşullarındaki pH değeri 7 den büyüktür. Bundan dolayı X madde-

Çözüm

Domates suyu ve limon suyu asidik olduklarından pH değerleri 7
den küçüktür.

Kral suyunun içeriğinde HCl ve HNO3 asitleri bulunur. Bu asit çözeltisinin Au ve Pt ile tepkimeleri ise;

Kan hafif bazik, deterjanlı su ise bazik olduğundan Z ve T nin ska-

Au + 3HNO3 + 4HCl ® HAuCl4 + 3NO2 + 3H2O

11

YA

Cevap A

Prf Yayınları

ladaki yerleri gösterildiği gibi olabilir.

Çözüm

2

Ametallerin oksijen bakımından zengin olan SO2, CO2, SO3 vb. bi-

Pt + 2HNO3 + 4HCl ® H2PtCl4 + 2NO2(g) + 2H2O
şeklindedir.

Çözüm

Cevap D

3

Oda koşullarında pH değeri 6 olan bir sulu çözelti asidiktir.

leşikleri asidik oksit olarak sınıflandırılır. Bu maddelerin sulu çözel-

Asidik çözeltilerin aktif metal olan Na metali ve amfoter metal olan

tileri asidiktir. SO2(g) nin suda çözünme denklemi;

Zn metali ile tepkimelerinden H2 gazı açığa çıkar. (I. ve II. öncüller-

+

de gaz çıkışı gözlenir.)

SO32–(aq)

F

SO2(g) + 3H2O(s) ƒ

2H3O+(aq)

Ancak asidik bir çözeltinin CaO katısı ile tepkimesi asit – baz tep-

şeklindedir. (A seçeneği yanlıştır.)

kimesidir. Tepkime sonucunda tuz ve su oluşur. (III. öncülde gaz

Cevap A

PR

çıkışı gözlenmez.)

Çözüm

Cevap B

Çözüm

12

4

I. 2HCOOH + Mg(k) ® (HCOO)2Mg + H2(g)

pH değeri en yüksek olan çözelti kuvvetli baz çözeltisidir. Seçe-

II. 2H2SO4 + Cu(k) ® CuSO4 + SO2(g) + 2H2O

neklerdeki maddelerden HCl asidiktir. AgOH, NH3 ve Be(OH)2 bi-

leşikleri zayıf bazdır. KOH ise kuvvetli baz olduğundan pH değeri

III. 3NaOH + Al(k) ® Na3AlO3 + 3/2H2(g)

bu maddelerden daha büyüktür.

I. ve III. tepkimelerde H2(g) açığa çıkar.
Cevap E

Cevap C
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TEMİZLİK MADDELERİ

dağcılık ipleri, fren balatası vb. gereçlerin yapımında kullanılır.

Sabun ve deterjanda bulunan apolar kısım suyu sevmeyen; hidrofob,

Polietilen Teraftalat (PET) : Etilen glikol ve teraftalik asidin polimerleş-

polar kısım ise suyu seven; hidrofil kısımdır. Hidrofil ve hidrofob uçlara

mesi sonucu oluşur. Polietilen teraftalat; içecek şişesi, kavanoz, film, am-

sahip olan bu tür maddelere yüzey aktif madde denir.

balaj yapımında kullanılır. Pet şişe ismi bu malzemenin kısaltmasından

Sabunlar

gelmektedir.

LA
RI

Deterjanlar

Su canlıları için çok tehlikelidirler. Su kirliliğine neden olmazlar.
Sert sulardan çok az etkilenirler.

Politetraflor Eten (Teflon) : Tetraflor eten monomerinin polimerleşme-

Sudaki minerallerle çökelek oluş-

si sonucu elde edilir. Politetraflor eten yapışmaz tava ve tencere yapımın-

tururlar.
Doğada kolay parçalanmayan Doğada kolay parçalanabilen

da, uçak ve otomobil endüstrisinde, araçlarda bilye yataklarının (rulman)

maddelerden oluşurlar
maddelerden oluşurlar.
Cildi tahriş eder ve alerjiye yol Cilde zararları deterjanlara göre

iç yüzeylerinde kullanılır.

açarlar.
azdır.
Çoğu petrol kaynaklı kimyasal Doğal kaynaklardan üretilir. Ham

Polistiren (PS) : Fenil eten (stiren) monomerinin polimerleşme tepkimesi sonucunda oluşur. Polistiren; tek kullanımlık tabak, çatal, kaşık, bıçak

maddelerden üretilir.

maddeleri bitkisel ve hayvansal

gibi araç gereçlerin yapımında kullanılır. Yumurta ve meyve ambalajları,

yağlar ile soda, NaOH ve KOH

plastik köpükler, bitki saksıları, çatı kaplama malzemeleri de polistiren-

gibi bazlardır.
Çevreye zararları fazla değildir.

den üretilir.

YI
N

Çevre kirliliğine neden olurlar.

Polivinil Klorür (PVC) : Vinil klorür monomerinin polimerleşmesi sonu-

Diğer temizlik maddeleri arasında çamaşır suyu (NaOCl) ve kireç kaymağı (Ca(ClO)2) bulunur.

cu elde edilir. Polivinil klorür elektrik kablolarının yalıtımında, kapı, pencere, çatı ve yer kaplaması, su borusu ve tıbbi malzemelerin yapımında

Küçük mol kütleli maddelerin birbirlerine bağlanması sonucunda oluşan
büyük mol kütleli bileşiklere polimer denir. Bu olaya da polimerleşme

adı verilir. Polimeri oluşturan en küçük birime monomer denir. Polimer-

YA

de tekrar eden birime de mer denir. Mer sayısı 2 tane ise ürüne dimer, 3

Prf Yayınları

yaygın olarak kullanılır.

POLİMERLER

tane ise trimer ........... adı verilir.




 








nın doğal dengeyi bozması engellenmiş olur. Elde edilen maddelerin
tekrar kullanılması enerji tasarrufu ve ekonomik gelir sağlar.

KOZMETİKLER
Kozmetiklerin temel bileşenleri: Koruyucu madde, antimikrobiyal madde, çözücüler, emülsiyonlaştırıcılar, renk maddeleri, nemlendiricilerdir.

 

de bulunan boyar madde, formaldehit, polysorbat-80, Saç boyaları : Hid-


 

rojen peroksit, amonyak, PPD, DMDM, hidantoin, parabenler, kurşun ase-





Bazı kozmetik ürünlerin yapısındaki zararlı kimyasallar : Saç jöleleri : İçin-

tat, resorsinol, Kalıcı dövmeler : Kobalt, bakır, kadmiyum, sülfit, cıva

F




de israfını önler. Artan insan nüfusunun neden olduğu tüketim artışı-







Polimer, kağıt, cam vb maddelerin geri dönüştürülmesi: Hammad-

Kauçuk : Sentetik kauçuk; petrol, kömür veya diğer hidrokarbonların çe-

İLAÇLAR

şeme malzemeleri, sağlık malzemeleri, oyuncak toplar, temizlik ve ame-

Canlıların vücudunda organizmanın doğal seyri dışındaki biyolojik ve kim-

PR

şitli işlemlerden geçirilmesiyle elde edilir. Kauçuk; ayakkabı, paspas, döliyat eldivenleri, ambalaj malzemesi, poşet yapımında, telefon kabloları-

yasal olayları etkileyerek bu olayların seyrini değiştiren maddelere ilaç

nın yalıtımında kullanılır.

denir. Sıvı ilaçlar : ampul (iğne), şurup, damla, katı ilaçlar : tablet, hap,
draje, kaşe, yarı katı ilaçlar : merhem, krem

Polietilen (PE) : Etilen monomerinin polimerleşmesi sonucu elde edilen
sentetik bir polimerdir. Naylon poşetler, oyuncaklar, ayakabı tabanları,

Yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının sakıncaları

film, dondurulmuş yiyecek paketleri, kablo kılıfları, boru, çöp sepeti, ba-

Vücudun dengesini bozup iç organlara zarar verir. Vücut direncini dü-

zı giysiler ve çanta gibi çeşitli malzemelerin üretiminde kullanılır.

şürüp, bağışıklık sistemini çökertir. Kalp kirizi riskini artırır. Böbrek ve
karaciğerin hasar görmesine neden olur Dolaşım, boşaltım ve sindi-

Kevlar : Amin ve asit klorürlerin tepkimesi sonucu elde edilen sentetik

rim sistemini olumsuz etkiler. Tüm bu etkilerin yanında ilaçların aşırı

bir polimerdir. Kevlar; kurşun geçirmez ve yüksek sıcaklığa dayanıklı giy-

tüketimi ülke ekonomisine de zarar verir.

si yapımında, zırhlı araç gövdesi, uçak kanadı, gemi halatı, paraşüt ve
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rnek - 01

rnek - 03

I.

Deterjanlar ve sabunlar polar ve apolar kısımlar içerir.

II.

Deterjanlar sabunlara göre temizlik açısından daha avantajlı

– CH – CH2 –

[¤
I

III. Deterjan yüzey aktif maddeleri doğal kaynaklardan elde edildiği için sağlığa olumsuz etkisi yok denecek kadar azdır.

I.

B) I ve II
D) II ve III

n

Polistiren olarak bilinen yukarıdaki madde ile ilgili;

Yukarıdaki ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

]

LA
RI

özelliklere sahiptir.

Fenil etenin polimerleşmesi sonucunda oluşur.

II. Polimer maddedir.

C) I ve III

III. Tek kullanımlık tabak, çatal, kaşık, bıçak gibi malzemelerin üretiminde kullanılır.

E) I, II ve III

ifadelerinden hangileri doğrudur?

özüm

A) Yalnız I

Deterjanlar ve sabunlar hidrofil (polar) ve hidrofob (apolar) kısımlar

YI
N

içerir. (I. öncül doğrudur.) Deterjanlar sert sularda bile temizleme özel-

B) Yalnız III

D) II ve III

liğine sahip olduğundan sabunlara göre temizlik açısından daha avan-

C) I ve III

E) I, II ve III

tajlıdırlar. (II. öncül doğrudur.) Deterjan yüzey aktif maddeleri genel-

özüm

likle petrol kaynaklı olduğundan çevreye ve sağlığa olumsuz etkileri
vardır. (III. öncül yanlıştır.)

Yapı formülü verilen bileşik polistiren molekülü, fenil eten (stiren) mo-

I.

Prf Yayınları

rnek - 02

YA

Cevap B

nomerinin polimerleşme tepkimesi sonucunda oluşur. (I. ve II. öncüller doğrudur.) Polistiren genel olarak tek kullanımlık çatal, kaşık, bıçak gibi malzemelerin yapımında tercih edilir. (III. öncül doğrudur.)
Cevap E

Kozmetik ürünler, amonyak, PPD, DMDM, parabenler, kobalt, bakır, kadmiyum, sülfit, cıva gibi zararlı maddeleri içerebilir.

II.

En hızlı etkiye sahip ilaç türü enjeksiyon yoluyla uygulanan ilaçlardır.

III. Şurup türü ilaçlar sindirim sistemiyle etkisini gösterir.

rnek - 04
I.

Teflon

II. PVC

F

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
B) I ve II

PR

A) Yalnız I

D) II ve III

III. Polistiren
C) I ve III

Yukarıdakilerden hangileri yapay polimerdir?

E) I, II ve III

A) Yalnız I

B) I ve II
D) II ve III

özüm

Bazı kozmetik ürünler, amonyak, PPD, DMDM, parabenler, kobalt, ba-

C) I ve III
E) I, II ve III

özüm

kır, kadmiyum, sülfit, cıva gibi zararlı maddeleri içerebilmektedir. (I. öncül
doğrudur.) Enjeksiyonla uygulanan ilaçlar doğrudan kana karıştığı için en

Çok sayıda monomerin birbirine bağlanması sonucunda oluşan bü-

hızlı etkiye sahiptir. (II. öncül doğrudur.) Şurup türü ilaçlar ağız yoluyla

yük kütleli maddelere polimer denir. Polimerler doğal süreçlerle (ka-

alındığından sindirim sistemiyle etkisini gösterir. (III. öncül doğru-

uçuk, protein, nişasta vb.) oluşabileceği gibi laboratuvarda sentetik

dur.)

(PVC, teflon, polistiren vb.) olarak da üretilebilirler.
Cevap E

Cevap E
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4.

Aşağıdaki maddelerden hangisi hijyen sağlamak amacıyla

maktadır?

A) Tuz ruhu

A) Benzaldehit

B) Sabun

B) Potasyum stearat

C) Çamaşır suyu

C) Sodyum hipoklorit

D) PTFE

D) Sodyum stearat

E) Kireç kaymağı

2.

Aşağıdakilerden hangisi temizlik maddesi olarak kullanılma-

kullanılmaz?

LA
RI

1.

Test - 1

E) Sodyum lauril sülfat

5.

Aşağıdaki maddelerden hangisi Na elementi içermez?

Yağların sudkostikle etkileşmesi sonucunda oluşan yağ asi-

YI
N

dinin sodyum tuzlarının adı aşağıdakilerden hangisinde doğ-

A) Lavabo açıcı

ru olarak verilmiştir?

B) Sodyum lauril sülfat

A) Deterjan

C) Kireç kaymağı

B) Sabun

YA

E) Çamaşır suyu

D) Çamaşır suyu

E) Kireç kaymağı

6.

F

Sabundaki yüzey aktif madde olan CH3(CH2)16COONa (sod-

Çamaşır
suyu

yum stearat) bileşiğiyle ilgili;

I. CH3(CH2)16– kısmı hidrofob kısmıdır.

II. Sert sularda çökelek oluşturur.

PR

3.

C) Gliserin

Prf Yayınları

D) Çamaşır sodası

III. –COO– kısmıyla su molekülleri arasında baskın olarak Lon-

Yukarıda verilen maddeyle ilgili;

don etkileşimleri meydana gelir.

I. Dezenfektan özelliğe sahiptir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

D) I ve III

II. Ağartıcı özelliğe sahiptir.

B) Yalnız II

C) I ve II

III. Formülü NaClO dur.

E) I, II ve III

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve III
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C) I ve II
E) I, II ve III
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10. I. Hidrofil ve hidrofob uçlar içerir.

I. Sertlik gidericiler
II. Ağartıcılar

II. Yağları çözer.

III. Köpük ve emülsiyon oluşturucular

III. Yüzey aktif madde içerir.

Yukarıdakilerden hangileri deterjanlarla ilgili maddelerden-

Yukarıdakilerden hangileri sabun ve deterjanların her ikisi

LA
RI

7.

dir?

için de doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I, II ve III

E) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

11. Temizlik maddelerinin yağ türü kirleri temizlemesinde genel

Temizlik maddeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi

olarak;

YI
N

yanlıştır?

B) Yalnız II

D) I ve III

A) Genel olarak asidik veya bazik karakterli maddelerdir.

I. Temizlik maddesinin hidrofil ucu suyla etkileşir.

B) Daha iyi temizlik için birbirleriyle karıştırılmalıdırlar.

II. Temizlik maddesinin hidrofob ucu yağla etkileşir.

C) Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdırlar.

III. Temizlik maddesinin aktif maddesi yağla misel oluşturur.

D) Etkili olmaları için amaca uygun şekillerde (lavabo açmak
için bazik, kireç çözmek için asidik vb) kullanılmalıdırlar.

YA

E) Deriyle temaslarından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

9.

Deterjan

Prf Yayınları

8.

A) Yalnız I

Sabun

I. Ciddi ölçekte çevre kirliliği-

A) Yalnız I

 


III. Cildi tahriş eder ve alerjiye
yol açar.

E) II ve III







 

Cilde zararı deterjanlara gö-

I. X kısmı hidrofob, Y kısmı hidrofildir.

re azdır.

II. Çamaşır ve bulaşık deterjanlarının aktif maddesidir.

B) Yalnız II

D) II ve III

III. Petrol kökenli bir maddedir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

C) I ve II

A) Yalnız I

E) I, II ve III

B) Yalnız II
D) II ve III

1-D

2-C



 

Yapısı yukarıda verilen maddeyle ilgili;

dan hangileri yanlıştır?

Test - 1







Deterjan ve sabunlara ait yukarıda verilen karşılaştırmalar-

A) Yalnız I



Sert sulardan çok az etkilenir.

PR

mi yapmaz.

C) I ve II

12.

ğildir.

II. Sert sularda temizleme işle-

B) Yalnız II

D) I, II ve III

Çevreye zararı çok fazla de-

F

ne neden olur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

3-C

4-A

5-B

6-E
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7-D

8-B

9-B

C) I ve II
E) I, II ve III

10-E

11-D

12-E
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Test - 2

1.

3.

Bitki saksıları, strafor, ambalaj yongaları, yumurta kartonları, tek kullanımlık çatal, bıçak ve kapların üretilmesinde kullanılan polimer aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Polistiren

LA
RI





B) Kevlar

C) Polietilen

D) Polivinil klorür

E) Polietilen teraftalat



 

Yukarıdakilerden hangileri polimer madde içerir?
B) I ve II
D) I, III ve IV

C) I ve III
E) I, II, III ve IV

YI
N

A) I ve IV

4.

– Katı

Prf Yayınları

– Aerosol

– Emülsiyon

– Süspansiyon

Günlük hayatta kullanılan ilaçlar arasında yukarıdaki formlardan kaç tanesine örnek vardır?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

Aşağıda formülü verilen polimerlerden hangisinin adı yanlıştır?

Adı

F

Polimer

PR

2.

YA

– Çözelti

5.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Amino asitlerden protein oluşumu bir polimerleşme tepkimesidir.
B) Polimerlerde tekrarlanan birimler “mer” olarak adlandırılır.
C) Teflonun monomeri tetrafloretendir.
D) Polimerlerin tamamı tek cins monomerden oluşur.
E) Polimerler düz zincirli veya dallanmış zincir yapısında olabilirler.
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6.

8.

I. Polimer bir maddenin üzerindeki

I. Saç jölesi
II. Şampuan
III.		Ruj

		 işareti maddenin geri dönüştürülebilir olduğunu gösterir.

A) Yalnız I

II. Polimer maddelerin geri dönüştürülmedikleri takdirde do-

III. Geri dönüştürülebilirlik, doğadan ve doğal kaynaklardan daha uzun süre faydalanma imkanı sağlar.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
B) Yalnız II

C) I ve II

9.

E) I, II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

YI
N

D) I ve III

B) Yalnız II

D) I ve III

ğada kalma süreleri çok uzundur.

A) Yalnız I

LA
RI

Yukarıdakilerden hangileri kozmetik ürünlerdendir?

Prf Yayınları

Aşağıdaki polimerlerden hangisinin kullanım alanı yanlıştır?
Polimer
A)

Kevlar

I. Vücuda enjeksiyon yoluyla alınırlar.

II. Tamamı midede etkisini gösterir.

III. Kapsül, draje, kaşe örnek olarak verilebilir.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve III

C) I ve II
E) I, II ve III

Kullanım alanı

Ateşe dayanıklı giysi, kur-

F

şun geçirmez giysi, askeri
zırhlı araç gövdesi, gemi halatı

B)

Kauçuk

PR

7.

YA

Katı ilaçlarla ilgili;

C)

D)
E)

Test - 2

Polietilen

PVC

PET

1-C

10. I. Damla

Taşıt lastiği, ameliyat eldiveni, döşeme malzemeleri

II. Ampul

Naylon poşetler, çocuk

III. Şurup

oyuncakları, ayakkabı ta-

IV. Hap

banları

Yukarıdakilerden hangileri sıvı ilaçtır?

Mutfak gereçlerinin iç yüzeylerinin kaplanması

A) Yalnız II

Su şişeleri

2-E

B) I ve III
D) I, II ve IV

3-A

4-E

5-D
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6-E

7-D

C) I ve II
E) I, II ve III

8-E

9-C

10-E

Ünite 9
ÇÖZÜMLER
Çözüm

Test - 1

5

Yağların sudkostikle (NaOH) etkileşmesi sonucunda oluşan yağ

Çözüm

asidinin sodyum tuzlarına (C17H35COONa) sabun denir.

1

Cevap B

LA
RI

Tuz ruhu (HCl) kireç çözmede ve hijyen sağlamada kullanılır. Sabun ve çamaşır suyu hijyen için kullanılır. PTFE teflonun kısa gösterimidir. Teflon bir polimerdir ve hijyen için kullanılmaz. Kireç kaymağı (kalsiyum hipoklorit) mikroorganizmaları parçalayarak yok ettiği için temizlik ve hijyen amacıyla kullanılır.
Cevap D

Çözüm

6

Çamaşır suyu, sodyum hipoklorit (NaClO) bileşiğinin sulu çözelti-

Çözüm

sidir. Yükseltgen özelliğe sahip olduğundan mikrop öldürme ve

2

ağartma işlemleri için kullanılır.Çamaşır suyu etki ettiği maddenin

rengini açar ve maddeyi ağartır.Tekstil endüstrisinde boyama işle-

(NaC12H25SO4) deterjanların yapısında bulunur. Çamaşır sodası

minin ilk basamağında kullanılır. Mikrop öldürücü özelliğe sahip ol-

nın formülü Na2CO3 (sodyum karbonat) tür. Çamaşır suyu, sod-

duğu için ev, iş yeri, hastane, okul gibi yerlerde hijyen ve dezen-

yum hipoklorit (NaClO) bileşiğinin sulu çözeltisidir. Görüldüğü gi-

fekte amaçlı olarak da kullanılır. Bu bilgilere göre üç öncül de doğ-

bi yukarıdaki maddelerin tamamında sodyum (Na) elementi bulu-

rudur.

YI
N

Lavabo açıcı ağırlıklı olarak NaOH tan oluşur. Sodyum lauril sülfat

nur. Sönmüş kireç süspansiyonundan klor gazı geçirilerek elde

Cevap E

(kalsiyum hipoklorit) kimyasal formülü Ca(OCl)2 dir ve yapısında
sodyum (Na) elementi yoktur.

Çözüm

3

YA

Cevap C

Prf Yayınları

edilen kalsiyum hipoklorite kireç kaymağı denir. Kireç kaymağının

Çözüm

7

Sertlik gidericiler, ağartıcılar, köpük ve emülsiyon oluşturucular deterjanların başlıca bileşenlerindendir.

CH3(CH2)16COONa (sodyum stearat) sabun olarak bilinir. Hidro-

Cevap D

fob (su sevmeyen) kısmı CH3(CH2)16– tır. (I. öncül doğrudur.) Sert

sularda çökelek oluşturur. Bu nedenle temizleme özellikleri azalır.

(ll. öncül doğrudur.) –COO– kısmı hidrofil (suyu seven) kısımdır ve

polardır. Bu kısım ile su molekülleri arasında baskın olarak London

F

etkileşimleri değil dipol – dipol etkileşimleri ya da hidrojen bağları

Çözüm

meydana gelir. (lll. öncül yanlıştır.)

Temizlik maddeleri asidik veya bazik karakterli maddelerdir. (A se-

Cevap C

çeneği doğrudur.) Temizlik maddeleri asla birbirleriyle karıştırılma-

PR
Çözüm

8

malıdırlar. Farklı temizlik maddeleri karıştırıldığında zehirli gazlar
ortaya çıkabilir. Örneğin tuz ruhu ve çamaşır suyu karıştırıldığında

4

zehirli Cl2 gazı oluşur. (B seçeneği yanlıştır.) Temizlik malzemele-

Benzaldehit kozmetik ürünlerinde, parfümlerde kullanılan kimya-

rinin birçoğu cilde ve iç organlara zarar verebilir. Bu nedenle ço-

sallardandır. Temizlik maddesi değildir. Potasyum stearat ve sod-

cukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdırlar. (C seçeneği doğ-

yum stearat sabunların yapısında bulunur. Çamaşır suyu temizlik

rudur.) Etkili olmaları için amaca uygun şekillerde (lavabo açmak

amaçlı kullanılan bir maddedir.Sodyum lauril sülfat deterjanların

için bazik, kireç çözmek için asidik vb) kullanılmalıdırlar. (D seçe-

yapısında bulunur. Benzaldehit dışındaki maddeler temizlik amaç-

neği doğrudur.) Deriyle temaslarından mümkün olduğunca kaçı-

lı kullanılır.

nılmalıdır. (E seçeneği doğrudur.)
Cevap B

Cevap A
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ÇÖZÜMLER
Çözüm

9

Test - 2

Fosil kaynaklı olan deterjanlar doğada kolaylıkla parçalanamazken
sabunlar parçalanır. Bu nedenle deterjanlar çevreye zararlıdır. Sa-

Çözüm

bunların çevreye aşırı zararı yoktur. (l. öncül doğrudur.)

Teflon ve plastik polimer maddedir. Bu nedenle I. ve III. öncüller

LA
RI

Deterjanlar sert sulardaki kalsiyum ve magnezyum gibi iyonlarla

polimer madde içerir. Çelik metal alaşımıdır. Porselen ise kil ve ku-

çökelek oluşturmadıkları için sert sularda da temizleme özelliği gös-

varstan oluşur.

terirler. Sabunlar sert sulardaki kalsiyum ve magnezyum gibi iyon-

Cevap C

lar ile çökelek oluşturduğu için temizleme özellikleri azalır. (ll. öncül yanlıştır.)
Deterjanlar cildi tahriş eder ve alerjiye yol açar. Sabunlar ise aşırı
miktarda kullanıldığında cilt kuruluğuna neden olur. Fakat deterjanlar kadar zararlı değildirler. (lll. öncül doğrudur.)
Cevap B

Çözüm

10

2

YI
N

Çözüm

1

E seçeneğinde yapısı verilen madde polipropendir. Kevlar, amin

Deterjanlar ve sabunlar temizlik maddeleridir. Temizlik maddeleri-

ve asit klorürlerin tepkimesi sonucu elde edilen sentetik bir poli-

nin hidrofil (suyu seven) ve hidrofob (suyu sevmeyen) uçları var-

merdir

dır. (l. öncül doğrudur.) Temizlik maddeleri yağ ve kirleri çözerler.

Cevap E

de çözündüğünde yüzey gerilimini etkileyen (çoğunlukla azaltan)
maddedir. Yüzey aktif maddeler yüzey gerilimini azaltarak, yıkama

işleminin temizleme ve köpük oluşturma görevini yerine getirirler.
rudur.)

YA

Deterjanlar ve sabunlar yüzey aktif madde içerirler. (lll. öncül doğ-

Prf Yayınları

(ll. öncül doğrudur.) Yüzey aktif madde suda veya sulu bir çözelti-

Cevap E

Çözüm

11

Sabun veya deterjanların kirleri temizleme mekanizması aynıdır.

Çözüm

3

Bitki saksıları, strafor, ambalaj yongaları, yumurta kartonları, tek
kullanımlık çatal, bıçak ve kapların üretilmesinde kullanılan polimer
polistirendir.

Bu mekanizmada temizlik maddesinin hidrofob ucu yağa, hidrofil

F

Cevap A

ucu suya tutunur ve yağın etrafında öbeklenir. (misel) Temizlik mokelülleriyle sarılı olan yağ suyun etkisiyle tutunduğu yüzeyden ko-

PR

par. Böylelikle temizlik sağlanmış olur.

Çözüm

Cevap D

12

Verilen madde sodyum lauril benzen sülfonattır ve deterjanların ya-

Çözüm

pısında bulunur. X kısmı hidrofob (su sevmeyen) , Y kısmı hidrofil

İlaçlar çeşitli formlarda kullanılmaktadır. Haplar katı, şuruplar çö-

(su seven) uçtur. (l. öncül doğrudur.) Çamaşır ve bulaşık deterjan-

zelti, burun spreyleri aerosol, bazı merhemler emülsiyon, sulandı-

larının aktif maddesidir. (ll. öncül doğrudur.) Benzen halkası içer-

rılan antibiyotikler ise süspansiyon formunda olabilir. Bu nedenle

diğinden petrol kökenli bir maddedir. (lll. öncül doğrudur.)

verilen maddelerin tamamı ilaç formlarına örnek olarak verilebilir.
Cevap E

4

Cevap E
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ÇÖZÜMLER
Çözüm

5

Çözüm

7

PVC (polivinil klorür) yüksek sıcaklıklara dayanıklı bir polimer de-

mına gelir. Polimerse çok birim (çok parça) anlamındadır. Mono-

ğildir. Bu nedenle mutfak iç yüzeylerinin kaplanmasında kullanıla-

mer kelimesindeki “mono-’’ ise bir demektir. Monomer kelimesi de

maz. Genel olarak elektrik kablolarının yapımında, kapı, pencere,

bir birim anlamına gelir. İki monomerin bir araya gelmesiyle dimer

çatı ve yer kaplaması, su borusu ve tıbbi malzemelerin yapımında

LA
RI

Polimer kelimesinde geçen “poli-’’ çok, ‘’mer-’’ birim (parça) anla-

(iki birim), üç monomerin bir araya gelmesiyle trimer (üç birim),

yaygın olarak kullanılır.

dört monomerin bir araya gelmesiyle tetramer (dört birim) oluşur.

Cevap D

Bu olay art arda devam ederse çok sayıda molekülden oluşan polimerler meydana gelir. Sonuç olarak polimerler, monomerlerin art
arda tepkimeye girmesi sonucunda oluşan çok büyük moleküllerdir.
Amino asitlerden protein oluşumu birden çok aminoasitin tepkime-

Çözüm

ye girmesiyle oluştuğu için polimerleşme tepkimesidir. (A seçene-

Kozmetik ürünlerini kişisel bakım ve güzellik ürünleri olarak tanım-

ği doğrudur.)

layabiliriz. Saç jölesi, şampuan ve ruj kişisel bakım ve güzellik amaç-

Polimerlerde tekrarlanan birimler “mer” olarak adlandırılır. (B se-

lı kullanıldığı için kozmetik üründür.

çeneği doğrudur.)

8

YI
N

Cevap E

Teflon, tetrafloretenin polimerleşmesi sonucunda oluşan bir mad-

dedir. Bu nedenle teflonun monomeri (bir birimi) tetrafloretendir.
(C seçeneği doğrudur.)

Çözüm

merlerin art arda bağlanmasıyla oluşan polimerler (PET, kevlar vb)

Katı ilaçlar (örneğin haplar) vücuda ağız yoluyla alınırlar. (I. öncül

vardır. (D seçeneği yanlıştır.)

Polimerler genellikle organik bileşiklerden oluşurlar. Bu nedenle
doğrudur.)

YA

düz zincirli veya dallanmış zincir yapısında olabilirler. (E seçeneği

Prf Yayınları

Polimerlerin tamamı tek cins monomerden oluşmaz. Farklı mono-

9

yanlıştır.) Katı ilaçların bazıları ağızda, bazıları midede bazıları da
bağırsaklarda etkisini gösterir. (II. öncül yanlıştır.) Katı ilaçlara kapsül, draje, kaşe örnek olarak verilebilir. (III. öncül doğrudur.)
Cevap C

Cevap D

6

Çözüm

10

Damla, ampul (iğne yoluyla vücuda enjekte edilen ilaçlar) ve şurup sıvı ilaçlardır. Hap ise katı ilaçların bir formudur.
Cevap E

F

Çözüm

Verilen işaret geri dönüşüm için kullanılır. Üzerinde geri dönüşüm

PR

işareti bulunan polimeler geri dönüştürülebilir. (I. öncül doğrudur.)
Çoğu polimer doğada biyolojik olarak parçalanmaz. Bu nedenle

Test - 3

çevre kirliliğine neden olurlar. Monomerlere veya başka kimyasallara dönüşmeleri su ve toprakta toksik etkiye neden olur. Polimer
maddeler geri dönüştürülmedikleri takdirde doğada kalma sürele-

Çözüm

1

ri çok uzundur. (II. öncül doğrudur.)

Hazır gıdalardaki etiketlerde ürünün üretildiği yer, içeriği, besin de-

Polimer üretiminde kullanılan petrol ve fosil yakıtlar yenilenemez

ğerleri, saklanma koşulları gibi birçok bilgi bulunduğu gibi üretim

kaynaklardır. Geri dönüştürülebilirlik, doğadan ve doğal kaynak-

ve son kullanım tarihleri de mutlaka bulunmalıdır. (l. ve II. öncüller-

lardan daha uzun süre faydalanma imkanı sağlar. (III. öncül doğ-

doğrudur.) Fakat, hangi gıdalarla birlikte alınması gerektiği bilgisi

rudur.)

bulunmaz. (III. öncül yanlıştır.)
Cevap D

Cevap E
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ÇÖZÜMLER
Çözüm

2

Çözüm

7

Görselde verilen karışım zeytinyağı - su karışımıdır. Gözle görülür

zulmasını engellemek ya da lezzetini artırmak için üretici firmalar

bir faz farkı ile ayrılan sıvı - sıvı heterojen karışımlara emülsiyon de-

ürünün içine çeşitli katkı maddeleri ilave ederler. Katkı maddeleri

nir.

gıdaları renklendirmek için de kullanılır. (I. öncül doğrudur.) Oksit-

Emülsifiyer büyük yağ küreciklerini daha küçük parçacıklar biçi-

lenme veya çürüme, kokma vb nedenlerle gıdanın bozulmasını en-

minde bir sıvı içinde süspansiyon durumunda dağılmasını sağla-

LA
RI

İşlenmiş gıdaların raf ömrünü uzatmak, açıldıktan sonra hemen bo-

gellemek için katkı maddelerinden faydalanılır (II. öncül doğrudur.)

yabilen madde demektir. Zeytinyağı – su karışımını tek fazlı hale

Bazı gıdaların lezzetini geliştirmek için de katkı maddeleri kullanı-

geçirmek için emülsifiyer kullanılır.

lır. (III. öncül doğrudur.)

Cevap C

Cevap E

Çözüm

3

Çözüm

8

Sütler, raf ömürlerinin uzatılması için ısıl işlemler olan pastörizas-

lanıldıkları gıdaların raf ömürleri sınırsız değildir. (I. öncül yanlıştır.)

yon veya sterilizasyona tabi tutulurlar. (l. öncül doğrudur.) Sterili-

Her gıdaya katkı maddesi konulması gerekmez. (II. öncül yanlış-

zasyon (140 °C), pastörizasyondan (60 °C) daha yüksek sıcaklık-

YI
N

Katkı maddeleri gıdaların raf ömürlerini artırmaya yarar. Fakat kul-

tır.) Katkı maddeleri kullanılacakları gıdaların türüne göre asidik ya

ta gerçekleştirilir. (ll. öncül doğrudur.) Pastörizasyonla günlük süt-

da bazik karakterli olabilir. (III. öncül doğrudur.)

ler, sterilizasyonla UHT sütler elde edilir. Bu nedenle günlük sütle-

Cevap C

rin raf ömürleri birkaç gün iken UHT sütlerin raf ömürleri daha uzun-

Çözüm

4

Gıda katkı maddeleri tatlandırıcı, asit – baz sağlayıcılar, renklendirici ve antioksidan olarak kullanılabilirler. Sertlik giderici maddeler

YA

ise suyun sertliğini gidermek amacıyla temizlik ürünlerinde kullanılan katkı maddelerindendir.

Prf Yayınları

dur. (lll. öncül doğrudur.)

Cevap E

Çözüm

5

Çözüm

Cevap E

9

Hazır gıdalar işlenmiş besin maddeleridir. (l. öncül doğrudur.)
Genellikle katkı maddesi içerdiklerinden raf ömürleri üretildikleri
doğal gıdadan daha uzundur. (ll. öncül doğrudur.)
Hazır gıdaların kimyasal özellikleri üretildikleri temel gıdalara ben-

Pastörizasyon, sütteki hastalık yapıcı mikroorganizmaları azaltmak

zese de fiziksel özellikleri katkı maddelerinden dolayı üretildikleri

için sütün 60 – 100 °C de 30 dakika kadar bekletilmesi işlemidir.

gıdalara benzemez. (lll. öncül yanlıştır.)
Cevap C

Sterilizasyon ise sütün sıcaklığını çok kısa bir süre 140 °C ye çıka-

F

rıp soğutma işlemidir. Sterilizasyon işleminde de süt, hastalık yapıcı mikroorganizmalardan arındırılır.

Çözüm

PR

Cevap A

Çözüm

10

E kodu, Avrupa Birliği’ni simgelemektedir ve ortak olarak Avrupa

6

Birliği, Avrupa Gıda Katkıları Federasyonu ve Gıda Enzimleri Fede-

Doğal gıdalar hazır gıdalara göre daha sağlıklıdır. Ayrıca gıdaların

rasyonu’nun güvenlik testlerini geçmiş ve gıdada kullanımlarında

tamamı (doğal ya da hazır) tüm insanlar tarafından kullanılabilir.

bir sakınca olmayan katkı maddelerine verilen referans numarası-

Bu iki neden hazır gıdaların daha fazla üretilme sebebi olamaz. (l.

dır. (l. öncül doğrudur.)

ve lll. öncüller yanlıştır.)

Sütün bozulmasında yapısındaki laktozun laktik aside dönüşmesi-

Hazır gıdaları daha fazla üretmeye teşvik eden en önemli sebep

rol oynar. (Il. öncül doğrudur.)

doğal gıdaların yeterli miktarda, kolaylıkta ve hemen temin edile-

Ülkemizde gıda katkı maddelerinin kullanımıyla ilgili kurallarTürk

bilecek rahatlıkta üretilemeyişidir. (ll. öncül doğrudur.)

Gıda Kodeksi adlı belgeyle düzenlenmiştir. (lll. öncül doğrudur.)
Cevap E

Cevap B

310

