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Organik ve anorganik bileşikler hakkında verilen aşağıdaki ifade-
lerden hangisi doğrudur?

A) İnorganik bileşiklerin yapısında karbon atomu bulunamaz. 
B) Doğal olan bileşikler organik iken, yapısına müdahale edilmiş bi-

leşikler inorganiktir. 
C) Organik bileşiklerin yanma tepkimeleri inorganik bileşiklerden 

daha yavaştır. 
D) İnorganik bileşiklerin erime noktaları organiklerden daha yüksek-

tir.
E) Doğadaki organik bileşik sayısı, inorganik bileşik sayısından daha 

azdır. 



Sadece karbon ve hidrojenden oluşan bir bileşiğin NKA 4,48 L CO2  
ile beraber 3,6 gram H2O oluşmaktadır.
Buna göre yanan bileşik hakkında verilen: 

I. Basit formülü CH2 dir. 
II. Tepkimede 2,8 gram bileşik yakılmıştır.
III. Bileşiğin molekül formülü C2H4 tür.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
(C=12 g/mol, H=1 g/mol)
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A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I ve III
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Karbonun allotropları hakkında verilen aşağıdaki ifadelerden han-
gisi yanlıştır?

A) Bilinen en sert doğal madde olan elmas altıgen tabakalar ve bu 
tabakalar arasında güçlü etkileşimler bulunacak şekilde bir geo-
metriye sahiptir. 

B) Grafit karbonun doğada en çok bulunan allotroplarından biri olup 
elektriği iletir. Kurşun kalem ve kuru pil üretiminde kullanılır. 

C) Fullerenler yapı olarak grafite benzer ancak tabakaları grafitinki 
gibi değildir, top, çubuk yada halka şeklinde olabilir. 

D) Grafen karbonun iki boyutlu ve saydam olmasına rağmen elekt-
riği ve ısıyı iyi ileten yapay bir allotropudur. Yapı olarak altıgen bal 
peteği örgüsüne benzemektedir. 

E) Karbon nanotüpler elmastan daha sert, bakır ve gümüşten daha 
çok elektrik akımı taşıyabilir. Nanotüpler grafitten üretilmiştir.



Yandaki şekilde karbon atomunun 2s 
ve 2p orbitallerinin yaptığı bir bileşik-
teki enerji değişimi verilmiştir.
Buna göre bu atom ve bileşik hak-
kında verilen aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

A) e, f ve g eş enerjili orbitallerdir. 
B) a, b ve c orbitalleri birleşerek sp2 hibritleşmesi sonucu e, f ve g or-

bitallerini oluşturmuştur.
C) Hibritleşmemiş h orbitali bileşikte pi bağı yapmıştır.
D) Grafik C2H4 bileşiğindeki karbon atomlarına ait olabilir.
E) Bileşikte e orbitali ve f orbitali ile oluşturulan sigma bağlarının ara-

sında 109,5o’lik bir açı vardır.
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CH2O ve BH3 bileşiklerinin aşağıdaki nitelik ve niceliklerinden han-
gisi birbirine eşit değildir?

A) Merkez atomun hibritleşme türü.
B) Ortaklanmamış elektron sayısı.
C) Yaklaşık bağ açısı.
D) Bileşiğin VSEPR gösterimi
E) Bileşiğin geometrik şekli


