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ÇÖZÜCÜ-ÇÖZÜNEN ETKİLEŞİMLERİ

 ▶ Çözünen madde çözücü içinde dağıldığı 
zaman çözünme süreci başlar. Çözünme 
süreci üç basamakta gerçekleşir

1. Çözünen tanecikleri arasında etkileşim za-
yıflar.

2. Çözücü tanecikleri arasındaki etkileşim za-
yıflar.

3. Çözücü ve çözünen molekülleri etkileşir. 
Etkileşimin şiddeti ne kadar fazla ise çözün-
me oranı da o kadar fazla olur.

 ▶ Çözünen madde ile çözücü molekülleri 
birbirine ne kadar çok benziyorsa, çözün-
me o kadar fazla olur. Yani “polar mad-
de polar maddede, apolar madde apolar 
maddede iyi çözünür.” Buna kısaca “Ben-
zer benzeri daha iyi çözer.” de diyoruz. 

DİKKAT

1. İyonik maddeler polar çözücülerde iyi çözü-
nürler. 

2. Hidrojen bağı taşıyan bir bileşik, polar olduğu 
için polar maddeleri çözer ancak hidrojen bağı 
taşıyan bileşikleri daha iyi çözer. 

KARIŞIMLAR 
8%

DERİŞİM 
BİRİMLERİ

24%

KOLİGATİF 
ÖZELLİKLER

21%

ÇÖZÜNÜRLÜK 
VE 

PROBLEMLERİ
37%

HETEROJEN 
KARIŞIMLAR

0%
KARIŞIMLARIN 

AYRILMASI
10%

0

1

2

3

4

5

6
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SIVI ÇÖZELTİLER

SON 10 YILIN ANALİZİ

KONU İÇERİĞİ EZBER Mİ? ÖĞRENİLECEK Mİ?
EÖ

BU KONUYU ANLAMAK İÇİN 
HANGİ KONULARI BİLMELİYİM?

Sıvı Çözeltiler Ünitesi Aşağıdaki Bilgileri Kullanır
 › Kimyasal hesaplama yapabilme
 › Karışımlara ait temel bilgilere sahip olma
 › Bileşiklerin polarlığı ve apolarlığını bilme

KAZANIMLAR
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S
KARIŞIMLAR 1
DERİŞİM BİRİMLERİ 1 1 1 1
KOLİGATİF ÖZELLİKLER 1 1
ÇÖZÜNÜRLÜK VE PROBLEMLERİ 2 1 1 1 1 2 2 1
HETEROJEN KARIŞIMLAR
KARIŞIMLARIN AYRILMASI 1 1 1

KAZANIMLAR
2017 2018 2019 2020 2021 2022 TPLM

1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S KZNM ÜNT
KARIŞIMLAR 1 1 3

37

DERİŞİM BİRİMLERİ 1 1 1 1 8
KOLİGATİF ÖZELLİKLER 1 1 1 1 1 1 8
ÇÖZÜNÜRLÜK VE PROBLEMLERİ 2 1 14
HETEROJEN KARIŞIMLAR 0
KARIŞIMLARIN AYRILMASI 1 4

2018
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Sıvı halde bulunan:
I. CH3OH (metanol)

II. CCl4 (karbon tetraklorür)

III. C3H8O3 (Gliserol)

bileşikleri ayrı ayrı kaplarda yeterince su-
yun içerisine atılıyor.

A) Yalnız I      B) Yalnız III         C) I ve II

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

Buna göre bu kaplardan hangilerinde ho-
mojen karışım oluşur?

(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2018)
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MOLARİTE

ÇÖZÜNEN MADDE MİKTARI 
VE

 DERİŞİM BİRİMLERİ

1 litre çözeltide çözünen maddenin mol 
sayısıdır.

M = n
V

M: Molar derişim, birimi molarite veya mol/L
n: Çözünen maddenin mol sayısı
V: Çözeltinin toplam hacmi (Birimi Litre)

Çözeltiye su ekleyip buharlaştırma sırasında 
çözünen maddenin mol sayısı değişmediği 
için çözeltinin MV çarpımı da değişmez:

M1. V1 = M2. V2

Molar derişim ile kütlece % derişim arasın-
daki ilişki ise şu formül ile gösterilir:

M = %. d. 10
MA

%: Çözeltinin kütlece % derişimi ( %20 için 
20 yazılacak)
d: Çözeltinin özkütlesi (birimi g/mL)
MA : Çözünenin mol kütlesi (birimi g)

FORMÜLÜN NEREDEN 
GELDİĞİNİ MERAK EDİ-
YORSAN KARE KODU OKUT

0,4 M 200 mL CaBr2 çözeltisi hazırlamak 
için kaç gram CaBr2 kullanılmalıdır?
( Ca = 40 g/mol, Br = 80 g/mol )

11,2 gram KOH ile hazırlanan 2M derişime 
sahip çözeltinin hacmi kaç mL’dir?
( K = 39 g/mol, O = 16 g/mol, H = 1 g/mol )

Kütlece %63 derişime sahip HNO3 çözeltisi-
nin yoğunluğu 1,1 g/mL’dir. 
Buna göre çözeltinin derişimi kaç mol/L 
olur?
( N = 14 g/mol, O = 16 g/mol, H = 1 g/mol )

2012
2015

2016
2020
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19 gram MgCl2 ile hazırlanan 400ml sulu 
çözeltideki her bir iyonun derişimi ve top-
lam iyon derişimini hesaplayınız.

(Mg = 24 g/mol, Cl = 35,5 g/mol)
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200 mL 3 M NaCl çözeltisi ile 300 mL 2M 
MgCl2 çözeltisi bir çökelme olmadan sabit 
sıcaklıkta karıştırılıyor.

Karışma sırasında toplam hacim korundu-
ğuna göre son durumda Cl- iyon derişimi 
kaç molar olur?

A) 2,0

B) 2,4

C) 3,0

D) 3,6

E) 4,0

(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2020)

(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2012, 2015, 2016)

A) 100

B) 200

C) 300

D) 400

E) 500

Standart H2SO4 çözeltisi kütlece %98'lik olup 
çözeltinin yoğunluğu 1,2 g/mL dir. 

4M 600mL H2SO4 çözeltisi hazırlamak için 
bu çözeltiden kaç mL alınarak 600 mL'ye 
seyreltilmelidir?

( H = 1 g/mol, O = 16 g/mol, S = 32 g/mol )
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FARKLI DERİŞİMLERDE

 ÇÖZELTİ HAZIRLANMASI

İstenen derişimde çözelti hazırlamak için 
aşağıda belirtilen adımların izlenmesi gere-
kir.

• Çözünecek katı madde hassas olarak tartı-
lır.

• Tartılan madde ölçülü cam balon joje içeri-
sine aktarılır.

• Balon jojeye katı maddeyi çözmek için bir 
miktar su ilave edilerek dikkatlice çalkalanır.

• Katı maddenin tamamı çözündükten son-
ra balon jojenin ölçü çizgisine kadar su ilave 
edilir.

• Balon jojenin ağzı kapatılarak çözelti eti-
ketlenir.
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MOLALİTE

1 kilogram (1000 g) çözücüde çözünmüş 
maddenin mol sayısına molalite denir.

Molalite “m” ile gösterilir. Molalitenin birimi 
mol/kg’dir. Birim kısaltılarak “molal” olarak 
da belirtilebilir.

11,7 gram NaCl ile hazırlanan 211,7 gram sulu 
çözeltideki NaCl derişimi kaç molaldir?

(Na = 23 g/mol, Cl = 35,5 g/mol)

0,4 mol/kg derişime sahip NaOH çözelti-
si hazırlamak için 8 gram NaOH kaç gram 
suda çözülmelidir?

(Na = 23 g/mol, O = 16 g/mol, H = 1 g/mol)
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KÜTLECE YÜZDE (%) DERİŞİM
2017
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HACIMCE YÜZDE (%) DERIŞIM MOL KESRI
2014
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PPM54 gram H2O ve 92 gram X sıvısı kullanılarak 
bir homojen karışım hazırlanıyor. 

Karışımdaki X'in mol kesri 0,4 olduğuna 
göre X'in mol kütlesi kaçtır?

( H =  1 g/mol, O =  16 g/mol )

(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2014)

A) 18

B) 23

C) 46

D) 69

E) 92

X ile Y sıvıları kullanılarak oluşturulan bir ho-
mojen karışımda X’in mol kesri 0,2’dir.  

Karışımdaki kütlece %60 X bulunduğuna 
göre X’in mol kütlesinin Y’nin mol kütlesin 
oranı kaçtır?
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KOLİGATİF ÖZELLİKLER

Çözeltilerde çözünen türün (atom, iyon veya 
molekül) toplam derişimine, bağlı olarak de-
ğişen özellikleri de vardır. Bu özellikler buhar 
basıncı alçalması, donma noktası alçalması, 
kaynama noktası yükselmesi ve ozmotik ba-
sınçtır. Bu özelliklere koligatif özellikler denir.

RAULT YASASI:

• Raoult Yasası’na uyduğu varsayılan çözel-
tilere ideal çözelti denir. Gerçek çözelti ise 
Raoult Yasası’na uymayan çözeltilerdir.

• Sıvı sıvı çözeltilerinde buhar basıncı her 
bir sıvının kendi buhar basıncı ve mol 
kesrinin çarpılıp, sonuçların toplanma-
sı ile bulunur, mesela A ve B sıvılarından 
oluşan bir karışmın buhar basıncı şöyle 
hesaplanır;

  PKARIŞIM = XA . PA + XB . PB

DİKKAT

İyonik katılar ile hazırlanan sıvı çözel-
tilerde karışımın buhar basıncı hesap-
lanırken iyonların toplam molü dikka-
te alınır.

0,5 mol tuz ve 2 mol su ile elde edilen sulu 
çözeltinin 25oC deki buhar basıncı kaç 
mmHg dir?

(25oC de suyun buhar basıncı 30mmHg)

2013
2017

2019
2020

2020
2022
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KAYNAMA NOKTASI YÜKSELMESİ 
(Ebüliyoskopi)

 ▶ Bir sıvıda uçucu olmayan bir madde çö-
zülürse kaynama noktası yükselir. 

 ▶ Kaynama noktasındaki yükselme top-
lam tanecik derişimi ile doğru orantılıdır. 
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TUZLU SUYUN HAL DEĞIŞIM GRAFIĞI

A NOKTASI
 ▶ Sıvıların ısınmaya başladığı sıcaklıktır. 
 ▶ Bizim grafiğimizde sıvıları sıfırdan yüksek bir 

sıcaklıkta ısıtılmaya başlanmış örneğin soru 
oda koşullarındaki tuzlu suyun ısıtılmasından 
bahsediyorsa grafik böyledir. Normal koşullar-
dan yani sıfır dereceden ısıtılmaya başlandı 
ise grafik orjin noktasından başlamalıdır. 

A-B ARALIĞI
 ▶ Tuzlu suyun ısındığı bölgedir.
 ▶ Tuzlu suyun sıcaklığı artar, sıcaklığı arttığı için 

buhar basıncı artar. 

 DOYMAMIŞ TUZLU SU (ABCD)  ve  SAF SU’ 
ya (AEF) ait 1 atm basınç altında çizilmiş sıcaklık 
zaman grafikleri yukarıda verilmiştir. 

0,5 mol NaCl ve 500 gram su ile hazırlanan 
çözelti ile 6,4 gram XF2  ve 200 gram su ile 
hazırlanan çözeltinin kaynama noktası eşit-
tir. 

Buna göre X elementinin atom kütlesi kaç 
gr/mol’dür?

(F=19 g/mol)
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B-C ARALIĞI
 ▶ Doymamış tuzlu suyun kaynadığı bölgedir. 
 ▶ Tuzlu su kaynarken su buharlaşır ancak tuz 

buharlaşmaz. Bunun sonucu olarak çözeltideki 
tuz oranı sürekli olarak artar. 

 ▶ Tuzlu suyun kaynama noktasındaki yükselme 
tuzun derişimi ile doğru orantılı olduğu için tuz 
sürekli daha yüksek sıcaklıkta kaynar. 

 ▶ Kısaca BC aralığında su buharlaşır, derişim ar-
tar, derişim arttığı için kaynama noktası sürekli 
artar. 

 ▶ Kaynayan bir sıvının buhar basıncı dış basınca 
eşittir. 

 ▶ BC aralığında sıvı kaynadığı için buhar basıncı 
dış basınca eşittir. Sıcaklık artıyor olsa bile bu-
har basıncı değişmez. 

C NOKTASI
 ▶ Tuzlu suyun doygunluğa ulaştığı noktadır. 

 ▶ Grafik çizilirken saf su ve tuzlu su eşit kütle-
de olduğu varsayıldı, bu nedenle saf su daha 
hızlı ısındı ve daha kısa sürede 100 dereceye 
ulaştı. 

 ▶ Saf su E noktasında kaynamaya başlıyor yani 
saf suyun E-F arasında buhar basıncı dış ba-
sınca eşit. 

 ▶ Bu nedenle Saf suyun E-F aralığındaki buhar 
basıncı tuzlu suyun B-C-D aralığındaki buhar 
basıncına eşit olur. 

 ▶ Dış basınç kaynama noktası ile doğru orantılı-
dır bu nedenle dış basınç arttıkça su 100’den 
daha yüksek sıcaklıklarda kaynar. 

 ▶ Suyun kaynama noktası ile tuzlu suyun kayna-
ma noktası arasındaki fark, toplam iyon mola-
litesi ile doğru orantılıdır. 

B NOKTASI (t1 SICAKLIĞI)
 ▶ Tuzlu suyun kaynamaya başladığı sıcaklıktır. 
 ▶ Tuzlu suyun derişimi ve tuzun formülündeki 

iyon sayısı arttıkça B noktası artar
 ▶ k.i.m formülü ile hesapladığımız sıcaklık bu sı-

caklıktır. 
C-D ARALIĞI

 ▶ Doygun tuzlu suyun kaynadığı bölgedir. 
 ▶ Doygun tuzlu su kaynarken su buharlaşır, bu-

harlaşan suyun çözmüş olduğu tuz kristalleri 
kabın dibine çöker. 

 ▶ Buharlaşan su ile çöken tuzun oranı aynı oldu-
ğu için çözeltinin tuz derişimi değişmez. 

 ▶ Çözeltinin derişimi değişmediği için kaynama 
noktası da değişmez bu nedenle çözelti sabit 
sıcaklıkta kaynar. 

 ▶ Kaynama devam ettiği için buhar basıncı ha-
len dış basınca eşittir. 

 ▶ Buhar basıncı B-C-D süresince aynı değerde-
dir. 
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Normal koşullarda bulunan X sıvısı ağzı açık bir 
kapta ısıtılarak kaynatılıyor. Bu olay ile ilgili olarak 
çizilen;

I

Buhar Basıncı

Sıcaklık

Sıcaklık

100

Zaman

Sıcaklık

Zaman

100

100
II III

grafiklerinden hangileri tek başına X’in karışım 
olduğunu kesinlikle ıspatlar?

A) Yalnız I       B) Yalnız II           C) I ve II

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

a

Sıcaklık

100

Zaman

b

Yukarıdaki grafik hakkında verilen aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Grafik oda sıkcaklığında ısıtılan doymamış 
tuzlu suya ait olabilir. 

B) k.i.m formülü ile hesapladığımız değer a-100 
değeridir. 

C) b noktasında çözelti doygunluğa ulaşmıştır. 
D) a-b aralığında çözeltinin sıcaklığı arttığı için 

buhar basıncı da artar. 
E) b noktasında sonra çözeltinin buhar basıncı 

sabittir. 
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DONMA NOKTASI ALÇALMASI (Kriyoskopi)

 ▶ Çözeltinin donmaya başladığı sıcaklık saf 
çözücünün donma noktasından düşük-
tür. 

 ▶ Kaynama noktasının yükselmesi için çö-
zünenin uçucu olmaması gerekirken 
donma noktası için böyle bir ayrım yok-
tur.

 ▶ Uçucu olan maddeler ilave edildiğinde 
de donma noktası düşer. Örneğin araba 
radyatörlerinde antifriz olarak kullanılan 
etandiol uçucu bir maddedir
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A) 127 gram I2 + 100 gram CCl4

B) 254 gram I2 + 100 gram CCl4

C) 127 gram I2 + 200 gram CCl4

D) 254 gram I2 + 500 gram CCl4

E) 254 gram I2 + 200 mL CCl4

(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2013, 2017, 
2019, 2020, 2020)

CCl4 apolar bir çözücü olup standart basınç-
ta kaynama noktası yaklaşık olarak 77oC'dir. 

Buna göre aşağıda verilen I2-CCl4 çözeltile-
rinden hangisi standart koşullarda 102oC de 
kaynar?

( I = 127 g/mol, Kk= 5oC/m,  I2 molekülü CCl4'te 
moleküler olarak çözünmekte olup, hazırla-
nan çözeltilerin kaynama anına kadar deri-
şimlerinin sabit kaldığı düşünülecektir)

A) 100

B) 103

C) 118

D) 123

E) 127

100 gram X sıvısının içerisinde moleküler ya-
pılı Y katısından 0,2 mol çözünmesi sonucu 
oluşan çözelti normal basınçta 124oC'de kay-
namaktadır.

Buna göre X sıvısının normal basınçtaki 
kaynama noktası kaç oC'dir?

(Kk= 3oC/m,  hazırlanan çözeltinin kaynama 
anına kadar derişiminin değişmediği varsa-
yılacaktır)

OZMOTİK BASINÇ

 ▶ Kaynama noktası yükselmesi ve donma 
noktası düşmesi gibi ozmotik basınç da 
çözeltinin derişimine bağlı özelliklerin-
den biridir. 

 ▶ Ozmoz olayında çözeltiden çözücü mole-
küllerin geçişine izin veren ancak çözüne-
nin geçişini engelleyen küçük gözenekli, 
yarı geçirgen bir zar bulunur. 

 ▶ Bu yarı geçirgen zardan seyreltik çözelti-
den derişik çözeltiye seçimli olarak çözü-
cü geçişi olur. Bu olaya ozmoz denir.

 ▶ Derişik çözelti üzerindeki basınç artarsa 
çözeltideki çözücü bu kez seyreltik tarafa 
geçmeye başlar ve ters ozmoz meydana 
gelir. 

 ▶ U borunun her iki tarafında derişimler 
eşit olursa çözeltiler izotoniktir. Eşit değil-
se yüksek derişimli çözelti hipertonik, dü-
şük derişimli çözelti ise hipotonik olarak 
adlandırılır.
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ELEKTRİK İLETKENLİĞİ

 ▶ Asit, baz ve tuzların suda çözünmesi so-
nucu oluşan çözeltiler elektriği iletilir. 

 ▶ Metal - metal karışımları olan alaşımlar 
da birer çözeltidir ve elektriği iletir. 

 ▶ Bu iki çözelti sınıfı dışındaki çözeltiler 
elektriği iletmezler. (şekerli su, alkol su 
vs..)

 ▶ İyon içeren çözeltilerde elektrik iletkenliği 
toplam iyon derişimi ile doğru orantılıdır. 

 ▶ İyon içeren çözeltilerin elektrik iletkenliği 
kimyasaldır, çözelti elektriği iletirken kim-
yasal yapısı değişir.
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2013
2019

(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2013, 2018, 
2019)

I. 20 gram şeker + 100 gram su

II. 20 gram şeker + 50 gram su

III. 10 gram şeker + 100 gram su

Yukarıda verilen çözeltiler hakkında aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) En derişik çözelti II'dir. 

B) Su oranı en fazla olan çözelti III'tür.

C) Yoğunluğu en fazla olan çözelti II'dir.

D) Su miktarı I ve III'te aynıdır. 

E) Tuz miktarı I'de en fazladır.

ÇÖZÜNÜRLÜK

 ▶ Belirli sıcaklık ve basınçta 100 gram çözü-
cüde çözünen madde derişimine çözü-
nürlük denir. 

 ▶ Çözünürlük birimi genellikle g/100 g su 
olarak kullanılır.

 ▶ Maddelerin çözünürlüğü sıcaklık, basınç, 
çözücünün türü ve ortak iyon etkisi ile 
değişebilir. 

 ▶ Çözünürlük maddelerin kimlik özelliğidir. 
Bir başka deyişle ayırt edici özelliğidir. 

2010
2010

2011
2011

2012
2013

2014
2014

2015
2015

2016
2017

2017
2021
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ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKI EDEN FAKTÖRLER

1. Sıcaklık

X katısının 20oC’de saf sudaki çözünürlüğü 
25 gX/100g su’dur. 

Buna göre X katısı ile 20oC’de hazırlanan 
doygun çözeltinin kütece % derişimi kaç-
tır?

A) 18

B) 20

C) 22

D) 25

E) 30
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2. Basınç

Çözünürlük

Basınç

Gaz

Katı, Sıvı
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3. Ortak İyon

NaCl

1M
KCl Su 1M

Şekerli Su
1M

Na2SO4

A B C D

4. Cins

10oC’de hazırlanan 26 gram doygun çözelti 
20oC’ye ısıtıldığında halen doygun olabil-
mesi için kaç gram tuz eklenmelidir?

30oC’de hazırlanan 51 gram doygun çözelti 
20oC’ye soğutulduğunda kaç gram tuz çö-
ker?

30oC’de hazırlanan 34 gram doygun çözel-
ti 0oC’ye soğutulduğunda tuz çökmemesi 
için çözeltiye en az kaç gram su eklenme-
lidir?
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Yandaki gra-
fikte KCl, KClO3 
ve Ce2(SO4)3  
katılarının çö-
zünürlüğünün 
sıcaklıkla deği-
şimi verilmiştir. 

Buna göre bu 
katılar ve ha-
zırlanan çözeltilerle ilgili olarak verilen aşa-
ğıdaki i fadelerden hangisi yanlıştır?

(Benzer sorunun çıktığı yıllar :2010, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

A) 100 oC'de 60 gram KCl ile hazırlanan doy-
gun çözelti 160 gramdır.

B) 50 oC'de hazırlanan 60 gram doygun 
KClO3 çözeltisi 20 oC'ye soğutulursa 7,5 
gram katı çöker.

C) 0 oC'de hazırlanan 24 gram Ce2(SO4)3 çö-
zeltisi 20 oC'ye ısıtıldığında madde çök-
memesi için 60 gram su eklenmelidir.

D) 20 oC'de hazırlanan doygun KClO3 çözel-
tisi 50 oC 'ye ısıtılırsa çözelti kütlesi artar.

E) 50 oC'de hazırlanan doygun Ce2(SO4)3 çö-
zeltisi 20 oC'ye soğutulursa doymamış 
olur.

60

100

5

20 50

20

40

Ce2(SO4)3

KClO3

KCl

Çözünürlük 
(gr/100 gr su)

Sıcaklık
(0C)

(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2011, 2014, 
2015, 2017, 2017, 2021)

X tuzunun farklı sıcaklıklardaki çözünür-
lük değerleri aşağıda verilmiştir. 

     Sıcaklık (oC)        Çözünürlük(g/100gSu)

 20   16

 30   22  

 40   36

Bu katı ile 30 oC'de hazırlanan 61 gram 
doygun çözelti 20oC'ye soğutulup çöken 
katı süzülerek alınıyor. 

Bu çözelti buharlaşma olmaksızın 
40oC'ye ısıtılırsa doygun olması için ne 
kadar tuz eklememiz gerekir?

A) 3

B) 8

C) 10

D) 11

E) 18

(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2010,2012)

I. Çözünürlüğü ekzotermiktir.

II. 30oC'deki doygun çözelti 20 oC'deki doy-
gun çözeltisinden daha derişiktir.

III. X'in çözünürlüğü basınç arttıkça artar. 

A) Yalnız I      B) Yalnız III         C) I ve III

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

yargılarından hangileri doğrudur?

X katısı ile 20oC'de hazırlanan doygun çö-
zelti buharlaşma olmadan 30oC'ye ısıtıldı-
ğında bir miktar katı çöküyor.

Buna göre X ile ilgili olarak verilen:
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