


ZAYIF 
ETKİLEŞİMLER

A) a etkileşimi iyonik bağdır. 
B) b ve d etkileşimleri hidrojen bağıdır. 
C) c ve e etkileşimleri iyon-dipol etkileşimidir.
D) d etkileşimi sıvı halde saf suda varken c etkileşimi katı halde saf 

tuzda yoktur.
E) Olay fiziksel değişimdir. 
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Yandaki şekilde tuzda iyonlar arasında-
ki etkileşim a, suda atomlar arasındaki 
etkileşim b ile, tuzu suda çözdüğümüz-
de, tuzlu sudaki etkileşimler ise c,d ve e 
ile gösterilmiştir. 
Buna göre bu etkileşimler ile ilgili ola-
rak verilen aşağıdaki ifadelerden han-
gisi yanlıştır?



Yanda 4,5,6 ve 7A grubu element-
lerinin hidrojenli bileşiklerinin 
kaynama noktaları gösterilmiştir.
Buna göre grafik ile ilgili olarak 
verilen:

I. H2O, HF ve NH3’ün gruptaki genel kaynama noktası eğilimini boz-
masının sebebi bu moleküllerde hidrojen bağının olmasıdır.

II. Hidrojen bağı içeren moleküller çıkarılırsa, gruplarda etkin kuvvet 
london olduğu için grup içindeki kaynama noktası yukarıdan aşa-
ğıya doğru artar. 

III. H2O, HF ve NH3 arasındaki hidrojen bağı kuvveti H2O>HF>NH3 şek-
lindedir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
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6A 7A 5A 4A

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



Şekil 1 de bir tane Cl2 molekülü-
nün üzerindeki elektron dağılı-
mı görülüyor. 2 tane Cl2 molekü-
lü yan yana getirildiğinde ise
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Şekil 1 Şekil 2

elektronlarının dağılımı şekil 2’deki gibi olmuştur. 
Buna göre bu molekül hakkında verilen:
I. Şekil 1’de yer alan bir tane Cl2 molekülünde etkin çekim kuvveti in-

düklenmiş dipol - indüklenmiş dipol etkileşimidir. 
II. Şekil 2’de iki tane apolar molekül birbirini etkileyerek anlık kutup-

laşma oluşmasını sağlamıştır. 
III. Cl2 molekülünde toplam elektron sayısı aynı grupta yer alan F2 

molekülünden fazla olduğu için sahip olduğu london kuvveti de F2 
den fazla olur. 

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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



Kimyasal türler arası zayıf etkileşimler ile ilgili olarak verilen aşağı-
daki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Zayıf etkileşimler her zaman kovalent moleküller arasında oluşan 
bağlardır. 

B) FON atomlarından herhangi biri ile H atomu arasında oluşan bağa 
hidrojen bağı denir. 

C) iki polar molekül arasında oluşabilecek en güçlü etkileşim dipol-di-
pol etkileşimidir. 

D) Sıvı halde C2H5OH ve CH3OH moleküllerinde etkin çekim kuvveti 
hidrojen bağıdır ancak C2H5OH molekülünün daha yüksek sıcaklık-
ta kaynamasının sebebi London kuvvetleridir. 

E) KCl ve NaCl bileşiklerinin erime noktalarını kıyaslamak için taşı-
dıkları iyon-dipol etkileşiminin kuvveti kıyaslanır. 
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Maddedeki değişimler ile ilgili olarak verilen aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

A) Metal ve alaşımlarda elektrik iletkenliği fiziksel değişim iken asit, 
baz ve tuz çözeltilerinin elektriği iletmesi kimyasaldır. 

B) Su ile tepkime vermeyen oksijen gazı, tuz, şeker gibi maddelerin 
suda çözünmesi fiziksel iken, su ile kimyasal tepkime veren asidik 
oksitler (örneğin CO2) bazik oksitler (Örneğin CaO) gibi maddelerin 
suda çözünmesi kimyasaldır. 

C) Sütten yoğurt, peynir gibi mayalanma yolu ile madde elde etmek 
kimyasal değişim iken sütün içindeki tereyağını ayrıştırmak fizik-
seldir. 

D) Metallerin asitlerde çözündüğünde H2 gazı açığa çıkarması kim-
yasal iken açık havada bekleyince renklerinin değişmesi fizikseldir. 

E) Çimento harcının, yağlı boyanın, hızlı kuruyan yapıştırıcıların ku-
ruması veya donması aslında havadaki oksijen ile tepkime vermesi 
nedeni ile olduğundan kimyasal değişimdir. 
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