


ASİT BAZ TUZ

Asit ve bazlarla ilgili olarak verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

A) Asitler sudaki H+ derişimini arttırırken bazlar OH- derişimini arttı-
rırlar.

B) Hem asit hem de bazların sulu çözeltisi elektriği iletir. 
C) Asitlerin tümü, bazların ise kuvvetlisi aktif metallere etki ederler. 
D) Asitler turnusolu kırmızıya çevirirken bazlar maviye çevirir.
E) Zayıf asit ve bazlar suda az iyonlaştırkları için elektriği de kuvvetli 

olanlara göre az iletirler.



Yandaki tabloda X, Y ve Z mad-
delerinin oda koşullarında be-
lirli pH değerlerindeki renkleri 
verilmiştir.

A) Gazoz’a X eklenirse renksiz olurken Y ve Z gazoz içinde kırmızı renk 
alır. 

B) X’in kırmızı aldığı pH değerlerinde Y yeşil renk alır. 
C) Saf su içinde X renksiz iken Y turuncu Z ise mor renktedir.
D) Çamaşır suyuna Y eklenirse kırmızı renk alır. 
E) Z’nin mor renkte olduğu bir çözeltide Y turuncu olabilir.
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Madde pH < 7 pH = 7 pH > 7

X Renksiz Renksiz Kırmızı
Y Kırmızı Turuncu Yeşil
Z Kırmızı Mor Mor

Buna göre bu  maddeler hakkında verilen aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?



ASİT BAZ TUZ

Yandaki tabloda X, Y ve Z metal-
lerinin HCl, H2SO4

  ve NaOH ile 
hazırlanan sulu çözeltilerle tep-
kime verip vermeme durumu 
özetlenmiştir.

A) a yerine kesinlikle gaz çıkışı yazılır.
B) b ve c yerine gaz çıkışı yazılabilir.
C) d yerine kesinlikle tepkime yok yazılır.
D) e yerinde tepkime yok yazıyorsa f yerinde de tepkime yok yazıl-

malıdır.
E) Tamamına gaz çıkışı yazılabilir. 

Metal HCl H2SO4 NaOH

X Gaz çıkışı a b
Y Tepk. Yok c d
Z e Gaz çıkışı f

Buna göre tablo hakkında verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?



NaOH ve H2SO4  sulu çözeltileri arasında gerçekleşen tepkime ile 
ilgili olarak verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) 1 mol NaOH ve 1 mol H2SO4 ile gerçekleşen tepkime sonucu or-
tamda pH = 7 olur. 

B) Tepkime sonucunda NaSO4 tuzu oluşur.
C) Bazın mol sayısı asitten fazla ise tepkime sonunda ortam bazik 

olur. 
D) Asidin mol sayısı bazdan fazla ise tepkime sonunda ortam asidik 

olur.
E) Tepkime sırasında sistem ısı alır. 
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Tuzlar ve kullanım alanları ile ilgili olarak verilen aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır?

A) Sofra tuzu kas ve sinir hücrelerinde, vücutta elektrolit kaynağı ola-
rak, gıdaların tatlandırılmasında, tıpta ve eczacılıkta kullanılır. 

B) Yemek sodası formülü Na2CO3 olan bazik bir tuzdur, asitler ile tep-
kimesi sonucu CO2 gazı açığa çıkarır.

C) Çamaşır sodası suyun sertliğinin giderilmesinde, sabun, deterjan, 
cam üretiminde kullanılır. 

D) Kireç taşı formülü CaCO3 olan bazik bir tuzdur ve inşaat sektörün-
de çok sık kullanılır.

E) Amonyum klorür, yaygın adı nişadır olan ve kuru pil üretiminde, 
öksürük şuruplarında kullanılan asidik bir tuzdur. 
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