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Kimyasal türler arası etkileşimler ile ilgili olarak verilen aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kimyasal türler, maddenin yapıtaşlarıdır, bu yapıtaşlar atom, mo-
lekül ve iyon olarak üç sınıfta toplanır. 

B) Atomlar ve iyonlar arası etkileşimler genellikle güçlü etkileşim iken 
moleküller arası etkileşimler daima zayıf etkileşimlerdir. 

C) Moleküler yapılı maddeler iyonik moleküller ve kovalent molekül-
ler olmak üzere ikiye ayrılır. 

D) Suda hidrojen ile oksijen atomunu bağlayan bağ güçlü etkileşim-
dir ve suyun kimyasal özelliklerini belirler, iki su molekülünü bağla-
yan bağ ise zayıf etkileşimdir ve suyun fiziksel özelliklerini belirler. 

E) Güçlü etkileşimleri koparmak için gerekli enerji genellikle 40 kj/
mol’den fazla iken zayıf etkileşimlerde 40 kj/mol’den azdır. 
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Yukarıda X ile Y arasında oluşan YX bileşiğinin oluşumu Lewis nokta 
gösterimi üzerinde verilmiştir. 

Buna göre bileşik ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisinin 
yanlışlığı kesindir?

X.Y. + Y+   [X:]-

A) X ve Y aynı grup elementidir. 
B) Y’nin çapı X’ten büyüktür. 
C) Bileşikteki iyonların elektron sayıları eşittir.
D) X elementi 1A grubunda yer alır. 
E) Bileşikteki iyonların çapları eşittir. 



Aşağıda verilen bileşik adlandırmalarından hangisi doğrudur?

A) FeSO4  Demir sülfat
B) NO2   Azot (II) oksit
C) NH4Cl  Amonyum klorür
D) Zn3N2  Çinko(II)Nitrür
E) Al2(CO3)3 Dialiminyum trikarbonat
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PCl3 bileşiği ile ilgili olarak verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?
(15P, 17Cl)

A) Lewis yapısında 3 çift bağlayıcı 10 çift ortaklaşmamış elektronu 
vardır. 

B) Fosfor tri klorür olarak adlandırılır. 
C) Hem P hem Cl elektron dizilimini oktete tamamlamıştır. 
D) Bağlar ve bileşikler polar yapılıdır. 
E) Katı ve sıvı halde PCl3 molekülleri arasında polar kovalent bağ bu-

lunur. 
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Yandaki şekilde göserilen bağ, elementin 
serbest dolaşan elektronlarının oluştur-
duğu negatif yüklü elektron denizi ile po-
zitif yüklü iyon arasında oluşmaktadır. 
Buna göre bu bağ ile ilgili olarak verilen 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Elementel halde metaller ve alaşımlar arasında bulunur. 
B) Metalin değerlik elektron sayısı arttıkça bağ kuvveti artar. 
C) Metale elektrik iletkenliği, parlaklık, işlenebilme gibi özelliklerini 

kazandırır. 
D) Metallerin ametallerle oluşturduğu bileşiklerin yüksek erime nok-

tasına sahip olmasının sebebi bu bağdır. 
E) Metalin çapı arttıkça bağ kuvveti azalır. 
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