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A) 1 gram X2 molekülündeki atom sayısı
B) 12,04.1024 akb Y atomu
C) 24 mol atom içeren Z bileşiği
D) NKA 0,018 litre T bileşiği.
E) 12 akb M atomu

Aşağıda verilen maddelerden hangisi 1 mol olamaz?



Işınlanma insanoğlunun hayallerini süsleyen olgulardan biridir. Işın-
lanma için farklı teknikler öngörülmektedir. Bu tekniklerden biri de 
şudur:
A kabinine giren insanın vücudundaki atomların dizilimi süper bil-
gisayarlar ile hesaplanır. Bu bilgi B kabinine gönderilir. B kabininde-
ki süper bilgisayarlar deposundaki atomları kullanarak insanoğlunu 
yeniden sıralar. Teorik olarak mümkün görünen bu yöntemin en bü-
yük sıkıntısı insanoğlunun atom dizilimini hesaplayacak süper bilgi-
sayarların olmamasıdır. 
Günümüzdeki süper bilgisayarlar yılda en fazla 1023  tane işlem yapa-
bilmektedir. 
Yetişkin bir insan vücudunda ortalama olarak 10.000 mol atom bu-
lunmakta olduğuna göre, günümüzdeki bir süper bilgisayarın bu 
atomları sayması kaç yılını alır. 
(NA=6.1023)

A) 6    B)60    C)600    D)6.000   E)60.000
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Yandaki şekil, dünyada en çok bulu-
nan 3 elementin dünyadaki kütlece  
% miktarını vermektedir. 
Dünyanın ağırlığı yaklaşık olarak 6.1024 
kg’dir. 
Yukarıda verilen bilgilere göre dün-
yada kaç tane silisyum atomu var-
dır?
(NA= 6. 1023 alınız, Si=28)

A) NA

B) 100NA

C) (NA)2

D) 100(NA)2

E) NA/100
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%46 
Oksjien

%8 
Alüminyum

%28 
Silisyum



Buna göre 5B hakkıda verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur?

Borun bilinen 2 doğal izotopu vardır: 11B ve 10B. Bu izotoplardan 11B 
doğada bulunan tüm bor atomlarının %80’ini oluşturur. 

A)  5B çekideğinde 5,8 tane nötron vardır. 
B) 1 tane B atomu 10,8 akb’dir. 
C) 6,02 . 1023 tane B atomu 10,8 akb’dir.
D) 1 mol bor 10,8 gramdır.
E) 21,6 gram B atomu NKA 44,8L hacim kaplar.
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3 mol atom içeren H2O ile eşit sayıda molekül içeren H2 gazı alınıyor. 

Buna göre bu iki madde hakkında verilen:

I. İçerdikleri hidrojen atomu sayıları aynıdır.
II. Bir su molekülünün kütlesi 9 mol H2 kütlesine eşittir.
III. NKA kapladıkları hacim aynıdır. 

İfadelerinden hangileri doğrudur?
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A)Yalnız I   B)Yalnız II   C)I ve II   D)II ve III    E)I,II ve III


