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ifadelerinden hangileri doğrudur?

( 8O )
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Aşağıda kimya bilimine katkı sağlayan 
bazı bilim insanları ve yaptıkları çalışma-
lar eşleştirilmiştir. 

Buna göre yapılan eşleşmelerden han-
gisi yanlıştır?

XO4
3- iyonundaki toplam elektron sayısı 

50'dir. 

X'in nötron sayısı proton sayısından bir 
fazla olduğuna göre X hakkında veri-
len:

I. İzotopunun kütle numarası 31'dir. 

II. 3. periyot 5A grubundadır. 

III.  16
8O ile izobardır. 

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

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

A) İki sıvıdan buhar basıncı fazla olanın kay-
nama noktası düşüktür. 

B) Farklı dış basınçlarda aynı sıcaklıkta kay-
nayan sıvıların aynı dış basınçta buhar 
basıncı farklı olur. 

C) Buharlaşma hızı fazla olan sıvının buhar 
basıncı da fazla olur. 

D) Aynı ortamda, ağzı açık kapta kaynayan 
sıvıların buhar basınçları eşittir. 

E) Sıcaklığı fazla olan sıvının buhar basıncı 
da fazladır. 

Buhar basıncı hakkında verilen aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle 
doğrudur?

A) Empedokles: Su saati ile havanın maddi 
bir varlığının olduğunu ispatlamıştır. 

B) Democritus: Her şeyin atomlardan ve 
boşluktan oluştuğunu iddia etmiştir. 

C) Cabir bin Hayyan: Hidrojen klorür, sülfü-
rik asit, kral suyu, arseniği keşfetmiştir. 

D) Robert Boyle: Element tanımı yapmış, bi-
leşikler ile karışımların farkını bulmuştur.

E) Lavoisier: Sabit oranlar kanununu bul-
muş, alkolü antiseptik olarak tıpta kul-
lanmıştır. 

Lewis yapısı yukarıda verilen CCl4 bileşiği 
ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden han-
gisi doğrudur?

( 6C, 17Cl )

A) Bağları apolardır. 

B) Bir tane bileşikte 32 tane elektron vardır.

C) Bağlayıcı elektron sayısı 8'dir. 

D) Bileşik polar yapılıdır. 

E) Bileşiğin adı karbonklorürdür.
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3 gram X ile 5 gram Y, XY2 oluşturmak 
üzere tepkimeye giriyor. Tam verim-
le gerçekleşen tepkime sonucunda 5 
gram XY2 bileşiği oluşmaktadır. 

Buna göre aynı miktarda X ve Y kulla-
nılarak en fazla kaç gram X2Y3 elde edi-
lebilir?

A) 3,5

B) 4,0

C) 4,5

D) 5,0

E) 5,2

Aşağıda verilen:

I. HNO3

II. NaClO

III. Ca(OCl)2
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A) Sistemin pH değeri 7'dir. 

B) Oluşan tuzun formülü Na2SO4'tür. 

C) Tepkimede tam nötrleşme gerçekleş-
miştir. 

D) Tepkime sonucu 2 mol H2O oluşmuştur. 

E) Tepkime sonucu oluşan çözelti elektrik 
akımını iletmez. 

1 mol H2SO4 ile hazırlanan sulu çözelti  
ve 2 mol NaOH ile hazırlanan sulu çözel-
ti oda koşullarında karıştırılıyor. 

Tepkime gerçekleştikten sonra baş-
langıç sıcaklığına dönen sistem ile ilgi-
li olarak verilen aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

maddelerinden hangileri hijyen amaçlı ola-
rak kullanılan temizlik maddelerindendir?
A) Yalnız I           B) Yalnız II              C) I ve II

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


