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Kütlece %40’lık XBr2 çözeltisinin yoğunluğu 1,5 g/ml’dir. Bu çözelti-
den 100 ml alınıp su eklenerek hacmi 500 ml tamamlanıyor. Elde 
ettiğimiz yeni çözeltinin Br- iyon derişimi 0,8 mol AlBr3 ile hazırlanan 
2L çözeltideki Br- derişimine eşittir.
Buna göre X elementinin atom kütlesi kaç g/mol’dür?
(Br = 80 g/mol )

A) 12
B) 20
C) 24
D) 30
E) 40



I2 apolar bir katı olduğu için benzer benzeri çözer ilkesine göre apo-
lar çözücülerde örneğin hidrokarbonlarda (sadece C ve H içeren bi-
leşiklerde) iyi çözünür. Bir miktar I2’yi çözmek için CnH2n+2 genel for-
mülüne uyan bir alkan kullanılıyor.
Hazırlanan çözeltide I2 mol kesri 0,2 iken çözeltinin molal derişimi 2,5 
mol/kg’dir.
Buna göre çözücünün formülündeki n sayısı aşağıdakilerden han-
gisidir?
(C=12 g/mol, H=1 g/mol)

A) 3    B) 5    C) 7    D) 9     E) 10
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Motorlu taşıtlar ısınan motoru soğutmak için saf su kullanırlar ancak 
saf su kış şartlarında donarak genleşir ve motor bloğunu çatlatarak 
arabada pahalı arızalara yol açar. Bu nedenle soğuk havalarda soğut-
ma suyuna antifriz olarak saf glikol (C2H6O2) eklenir. Glikol yoğunlu-
ğu 1,24 g/ml olan ve suda moleküler olarak çözünen bir sıvıdır.
Yaren aracına soğutma sıvısı olarak 5 kg su ve 1 L glikol eklerken Kaan 
soğutma sıvısı olarak 4 kg su ve 2 L glikol ekliyor. Gece dışarıda kalan 
iki araçtan Yaren’in aracının motor bloğu çatlarken Kaan’ın aracında 
herhangi bir arıza gerçekleşmiyor.
Buna göre araçların dışarıda kaldığı gece hava sıcaklığı aşağıdaki-
lerden hangisi olabilir?
(kDN= 1,86 oC.kg/mol, H = 1 g/mol, C = 12 g/mol, O = 16 g/mol)
A) -4 oC
B) -7 oC
C) -10 oC
D) -20 oC
E) -25 oC
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Suda moleküler olarak çözünen A, B ve 
C katılarının çözünürlük - sıcaklık grafiği 
yanda verilmiştir.
Buna göre bu maddeler hakkında veri-
len aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
lıştır?
(A, B ve C maddeleri birbiri ve su ile tep-
kime vermemektedir)

A) 50oC’de 20 gram B ve 40 gram A’yı aynı anda çözmek için en az 
100 gram su gereklidir.

B) 20oC’de hazırlanan doygun B ve C çözeltisinin kütlece % derişim-
leri eşittir.

C) 100oC hazırlanan 48 gram doygun A çözeltisi 50oC’ye soğutulursa 
çözelti kütlesi 6 gram azalır.

D) 50oC’de hazırlanan doygun B çözeltisi ve 20oC de hazırlanan doy-
gun B çözeltisinden 50oC de hazırlanan daha düşük sıcaklıkta do-
nar.
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E) 0oC de hazırlanan doygun C çözeltisi 
20oC’ye ısıtıldığında 3 gram madde çökü-
yorsa ilk çözelti 24 gramdır.



Derişim türleri hakkında verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur?
A) 1 mol/L derişime sahip 1 L NaCl çözeltisi hazırlama için 1 mol NaCl 

alınıp 1L suda çözülür. 
B) Hacimce %20 alkol içeren 100 ml alkol-su çözeltisi hazırlamak için 

20 ml alkol ile 80 ml su karıştırılır. 
C) 1 mol/kg derişime sahip tuzlu su hazırlamak için 1 mol tuz alınıp 

1kg çözeltide çözülür.
D) Kütlece %20 alkol içeren 100 gram alkol-su çözeltisi hazırlamak 

için 20 gram alkol ve 80 gram su karıştırılır. 
E) 1mol tuz ve 5 mol su ile oluşturulan karışımda tuzun mol kesri 1/5’tir.
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