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bö lü m
1.

3.

Bir gaz örneğinin basıncı P, hacmi V, mol sayısı n,
sıcaklığı T ile gösterilmektedir.
Bu gaz örneğine;
l. Hacmi büyütme (n ve T sabiti)
ll. Sıcaklığı yükseltme (n ve V sabit)
lll. Mol sayısını artırma (V ve T sabit)
işlemlerinden hangileri uygulandığında PV
çarpımı büyür?
A) Yalnız l
D) l ve lll

B) Yalnız ll
E) ll ve lll

Hacmi V, sıcaklığı t olan bir kapta 1 mol helyum
gazı vardır.
Bu kaba, aynı sıcaklıkta 0,5 mol oksijen gazı
gönderildiğinde ortaya çıkacak, durumla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)

C) l ve ll
(1990 ÖSS)

4.
2.

Helyumun kısmi basıncı değişmez.
Oksijenin kısmi basıncı helyumunkine eşit olur.
Kaptaki toplam gaz miktarı 1,5 mol olur.
Toplam basınç artar.
Helyum gazının ortalama kinetik enerjisi
değişmez.
(1991 ÖSS)

Basıncı 780 mm Hg olan H2 gazı ile dolu bir balon,
içinde cıva yerine su bulunan açık uçlu bir
manometreye bağlanmıştır.
Dış basıncın 760 mm Hg olduğu bir ortamda, bu
manometrenin
kollarındaki
su
düzeyleri
aşağıdakilerin hangisinde gösterildiği gibi olur?
(Suyun yoğunluğu = 1g/cm3,
Cıvanın yoğunluğu = 13,6 g/cm3)

Açık hava basıncının 750 mm Hg olduğu bir yerde,
pistonlu bir silindirdeki gazın basıncı açık uçlu bir
manometre ile Şekil l deki gibi ölçülmüştür.
Sıcaklık sabit tutularak gazın hacmi yarıya
indirilir ve Şekil ll deki kapalı uçlu manometre
kullanılırsa, aşağıdaki durumlardan hangisi
gözlenir?
(1992 ÖSS)

5.

Kapalı bir kabı dolduran gaz ile ilgili,
I. Bir
saniyede
kap
yüzeyinin
her
santimetrekaresine çarpan molekül sayısı
aynıdır.
II. Gazın yaptığı basınç kabın çeperlerinin her
yerinde aynıdır.
III. Kap içinde herhangi bir noktada ölçülen basınç,
bu gazın basıncıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III

(1990 ÖSS)
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B) I ve II
E) I , II ve III

C) I ve III
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6.

(1992 ÖSS)
Normal koşullarda, 1 mol ideal gaz için,
I. 0C ve 1 atmosferde 22,4 litredir.
II. 25C ve 1 atmosferde 24,5 litredir.
III. 273K ve 760 mm Hg de 22,4 litredir.
açıklamalarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız III

B) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

(1993 ÖSS)

10. Pistonlu bir silindirde bir miktar gaz bulunmaktadır.
Sabit basınç altında bu gazın
arttırıldığında,
l. Hacim
ll. Molekül sayısı
lll. Kinetik enerji
niceliklerinden hangileri değişir?

C) I ve III

A) Yalnız l
D) l ve lll

(1992 ÖSS)

B) Yalnız ll
E) l, ll ve lll

sıcaklığı

C) l ve ll
(1994 ÖSS)

7.

Oda sıcaklığında hava üflenerek şişirilen elastik bir
balonun ağzı sıkıca kapatılarak bulunduğu ortamın
sıcaklığı bir miktar artırılıyor.
Balonu dolduran havanın, basınç (P) ve kinetik
enerji (KE) değerlerinin son durumu, ilk durumu
ile
karşılaştırıldığında,
aşağıdakilerden
hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
P

11.

KE

A) Değişmez

Artar

B) Azalır

Artar

C) Azalır

Azalır

D) Artar

Değişmez

E) Değişmez

Değişmez

Şekildeki 1 ve 2 kaplarında H2 gazları vardır. Bu
gazların sıcaklıkları ve hacimleri eşit, sırasıyla,
basınçları P1 ve P2, mol sayıları n1 ve n2 dir.
Açık hava basıncı Ph olduğuna göre, kaplardaki
gazların
basınç
ve
mol
sayıları
için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

(1992 ÖSS)

8.

Hacmi V, sıcaklığı T, basıncı P olan n mol H2
gazına ,
l. Hacmini 2V ye çıkarma (T ve n sabit)
ll. Sıcaklığını 2T ye yükseltme (V ve n sabit)
lll. Mol sayısını 2n ye tamamlama (V ve T sabit)
işlemlerinden hangileri uygulanırsa basıncı 2P
olur?
A) Yalnız l
D) ll ve lll

B) Yalnız ll
E) l, ll ve lll

A) P1 = P2 ve n1 = n2
C) P1 < P2 ve n1 < n2
E) P1 < Ph ve n1 < n2

(1994 ÖSS)

C) Yalnız lll
(1993 ÖSS)

9.

Yandaki grafik
bir mol ideal
gazın hacimsıcaklık
değişimini
göstermektedir
.

B) P1 > P2 ve n1 > n2
D) P2 > Ph ve n1 = n2

12.

Hacim
lll
ll
l

A O

Sıcaklık

Grafikteki M ve N doğruları bir miktar ideal gazın
farklı basınçlarda hacim-sıcaklık değişimlerini
göstermektedir.
Bu grafikle ilgili,
l. A noktası mutlak sıfır noktasıdır.
ll. A noktası -2730C yi göstermektedir.
lll. M doğrusu daha düşük basınçta elde edilmiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?

Bu grafik ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan
hangisi yanlıştır?
A) Grafikteki farklı doğrular, farklı basınçlardaki
deney sonuçlarını gösterir.
B) Sıcaklık birimi Kelvin (K) dir.
C) A noktası mutlak sıfırı (0 Kelvini) gösterir.
D) ll. deneydeki basınç, l. dekinden küçüktür.
E) Basınç sabit tutulup mol sayısı değiştirilirse
aynı tip grafik elde edilir.
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B) Yalnız ll
E) l, ll ve lll

C) l ve ll
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(1994 ÖSS)

16. Aşağıdakilerden hangisinin sıcaklığı her zaman

13.

00C değildir?
A) Bir atmosfer basınç altındaki arı su-buz karışımının
B) Normal koşullar altındaki bir gazın
C) Sıcaklığı 2730K olan katı - sıvı dengesinin
D) Sıcaklığı 2730K olan bir gazın
E) 22,4 litre hacmindeki bir mol gazın
(1996 ÖSS)

X
ve Y gazları ile dolu balonlar ve üç manometre,
şekildeki gibi birbirine bağlıdır. Açık hava
basıncının 70 cm Hg olduğu ortamda 1, 2 ve 3 nolu
manometrelerdeki Hg düzeyleri şekildeki gibidir.
M musluğu açılıp yeterince beklendiğinde, 3
nolu manometredeki Hg düzeyi aşağıdaki
şekillerden hangisindeki gibi olur?

17.

Şekildeki l, ll ve lll kaplarında, aynı ortamda eşit
hacim ve sıcaklıkta, ideal gaz davranışı gösteren
gazlar vardır.
Buna göre lll. kabın M musluğu açıldıktan bir
süre sonra manometre kollarındaki Hg düzeyi
farkı aşağıdaki eşitliklerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
(1995 ÖSS)
A) b-a=10 mm
D) a-b=50 mm

B) a-b=10 mm
E) b-a=50 mm

C) b-a=20 mm
(1996 ÖSS)

18.

14. İdeal gaz davranışındaki gazlar için, eşit
koşullarda, aşağıdakilerden hangisi ayırt edici
bir özellik değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Bir çözücüdeki çözünürlük
Isınma ısısı
Mol kütlesi
Genleşme katsayısı
Yoğunluk

Yukarıdaki üç grafik, ideal gaz davranışındaki bir
gazın basıncı (P), hacmi (V), sıcaklığı (T) ve mol
sayısı (n) ile ilgili,
y
x
PV
n
(T sabit)
PV
P
(T, n sabit)
P
V
(T, n sabit)
değişimlerini göstermektedir.
Bu değişimlerden her biri kaç numaralı grafikle
gösterilmiştir?

(1995 ÖSS)

15. İdeal davranıştaki X2 ve X3 gazlarının sıcaklıkları,
hacimleri ve molekül sayıları eşittir.
Bu gazlarla ilgili, aşağıdaki karşılaştırmalardan
hangisi yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

A) Basınçları farklıdır.
B) Özkütleleri farklıdır.
C) Kütleleri farklıdır.
D) Mol sayıları aynıdır.
E) Kinetik enerjileri aynıdır.
(1996 ÖSS)
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PV - n
(T sabit)
lll
lll
ll
l
l

PV - P
(T, n sabit)
l
ll
l
ll
lll

P-V
(T, n sabit)
ll
l
lll
lll
ll
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D) Cam balonun soğutulması

(1997 ÖSS)

19. Aynı sıcaklık ve basınçta, özdeş iki kapalı kaptan

E) Açık hava basıncının artması

birinde X gazı, diğerinde ise Y gazı vardır.

(1998 ÖSS)

ideal gaz davranışındaki bu gazlardan X in
yoğunluğu Y ninkinin iki katı olduğuna göre,
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

22. Aynı sıcaklık ve basınçtaki gazlarla ilgili bazı
genellemeler şunlardır:
I. Moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri eşittir.
II. Hacimleri arasındaki oran, molekül sayıları
arasındaki orana eşittir.
III. Eşit hacimlerinin kütleleri arasındaki oran,
molekül kütlelerinin arasındaki orana eşittir.
Bu
genellemelerden
hangileri
Avogadro
hipotezinin sonucudur?

A) X gazının mol sayısı Y gazınınkinin iki katıdır.
B) X gazının mol sayısı Y gazınınkinin yarısına
eşittir.
C) X ve Y gazlarının kütleleri birbirine eşittir.
D) X gazının kütlesi Y gazınınkinin yarısına eşittir.

A) Yalnız I
D) II ve III

E) X gazının kütlesi Y gazınınkinin iki katıdır.

B) Yalnız II
E) I, II ve III

C) I ve III

(1997 ÖSS)

(1998 ÖSS)

23. Kapalı bir kapta,

20. Kapalı bir muslukla birbirine bağlı, aynı sıcaklıktaki

lll. Musluk açıldıktan sonra toplam basınç 4,8 atm
olur.

sabit sıcaklıkta
X2 ve Y2 gazları
tepkimeye
girerek Z gazını
oluşturmaktadır.
Tepkime
süresince
bu
gazların
mol
sayılarının
değişimi
grafikteki gibidir.
Bu tepkimeyle ilgili aşağıdaki yorumlardan
hangisi yanlıştır?

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Z gazının formülü XY2 dir.

iki cam balondan birinde 4 atm basınçta 3 mol He
gazı, diğerinde ise 12 atm basınçta 1 mol N2 gazı
vardır.
He ve N2 gazlarının ideal davranışta olduğu
varsayıldığına göre, sabit sıcaklıktaki bu
sistemle ilgili,
l.

Balonların hacimleri birbirine eşittir.

ll. Musluk açıldıktan sonra
basınçları birbirine eşit olur.

A) Yalnız ll

B) Yalnız lll

D) ll ve lll

E) l, ll ve lll

gazların

kısmi

B) Tepkime sonunda Y2 nin bir kısmı artmıştır.

C) l ve lll

C) Tepkime sonunda kapta 0,5 mol gaz vardır.
D) Tepkime

(1997 ÖSS)

sonunda

kaptaki

basıncının, başlangıçtakine oranı

toplam
5
7

gaz

dir.

E) Y2 nin tepkimeye giren mol sayısının, X2 ninkine
oranı

21. Şekildeki

sistemde
cam balona bağlı açık
uçlu manometrenin b
kolunda
cıva
düzeyinin
zamanla
yükseldiği
gözlenmiştir.

2

dir.
(1998 ÖSS)

24. Günlük

yaşamda karşılaşılabilen aşağıdaki
olaylardan hangisi, gazların çözünürlüğü ile
ilgili değildir?

Bu
yükselmenin
nedeni
aşağıdakilerden
hangisi olabilir?

A) Gazoz dolu şişenin çok ısındığında kapağının
atması
B) Gazoz dolu şişenin buzlukta bırakıldığında
çatlaması
C) Gazoz dolu şişenin kapağı açıldığında gaz
kabarcıklarının oluşması

A) Gazın sıvılaşması
B) Sıvının buharlaşması
C) Gazın sıvıda çözünmesi
1990 - 2003 ÖSS SORULARI ve ÇÖZÜMLERİ
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D) Serin sularda sıcak sulara göre daha çok balık
yaşaması
E) Denizde derine inen dalgıçların kanlarında azot
miktarının artması
(1998 ÖSS)
25. Aşağıdaki tabloda X, Y, Z gazlarının bazı özellikleri
ve havanın yoğunluğu verilmiştir.

Bu gazların kullanımıyla ilgili
ifadelerden hangisi doğrudur?

D) Sabit hacimde yalnız H2 nin basıncı iki katına
çıkar.
E) Her üçünün de moleküllerinin ortalama hızları
aynı oranda artar.
(1999 /İpt ÖSS)

27.

Şekilde, 0,4 mol X3 ve 0,4 mol Y2 gazlarının
başlangıçtaki toplam basınçları görülmektedir. Bu
gazlar ısıtıldığında tepkimeye girerek yalnız X2Y
gazını oluşturuyor ve tek yönlü olan bu tepkime
tamamlandıktan sonra sistem tekrar başlangıç
sıcaklığına getiriliyor.
Sistemin son durumuyla ilgili,
I. Cam balonda yalnız X2Y gazı vardır.

aşağıdaki

A) Y, yakıt olarak kullanılabilir.

II. b kolunda cıva düzeyi düşüşü 6 mm olur.

B) Y, uçan balonların doldurulmasında kullanılabilir.

III. Manometrenin kolları arasındaki cıva düzeyi
farkı 36 mmHg dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Gazlar ideal davranışta kabul edilecektir.)

C) Y, yangın söndürmede kullanılabilir.
D) X, yangın söndürmede kullanılabilir.
E) Z, yakıt olarak kullanılabilir.
(1999 /İpt ÖSS)

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III

E) I, II, III

C) I ve II
(1999 /İpt ÖSS)

28. Açık hava basıncının sabit olduğu bir ortamda
bulunan ağzı açık bir kaptaki arı sıvıyla ilgili, I, II, III
grafikleri verilmiştir.

26. Belli miktardaki H2, O2, N2 gazları aşağıdaki
tabloda I ile gösterilen başlangıç sıcaklığından, II
ile gösterilen sıcaklığa ulaşana kadar ayrı ayrı
ısıtılmaktadır.
Sıcaklık (C)
Gaz

I

II

H2

50

100

O2

100

373

N2

0

273

Bu grafiklerden hangileri doğrudur?

Isıtma işlemi sonunda bu gazlarda meydana
gelecek değişmelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
(Gazlar ideal davranışta kabul edilecektir.)

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve II

E) I, II ve III

C) Yalnız III
(1999 /İpt ÖSS)

A) Sabit basınçta H2 ve O2 nin hacimleri iki katına
çıkar.
B) Sabit basınçta yalnız N2 nin hacmi iki katına
çıkar.
C) Sabit hacimde yalnız O2 nin basıncı iki katına
çıkar.

29. İdeal davranıştaki X4H8 ve YO2 gazlarından oluşan
bir karışım, 4,8 mol H ve 1,8 mol O atomu
içermektedir.
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Bu karışımın, 0 C ve 1 atm deki yoğunluğu ,20
g/l olduğuna göre, kütlesi kaç gramdır?
(X ve Y birer elementtir.)
A) 89,6

B) 67,2

D) 33,6

E) 22,4

C) 44,8
(1999 ÖSS)

30. Kapalı bir cam kapta eşit mol sayısında SO2 ve
NO2 gaz karışımı vardır. Bu karışımda, sabit
sıcaklıkta
SO2(g) + NO2(g)  SO3(g) + NO(g)
tepkimesi oluşmaktadır.
Bu sistem ile ilgili olarak, tepkime süresince
I. SO2 ve NO2 gazlarının kısmi basınçları eşittir.
II. Gaz karışımının toplam mol sayısı artar.
III. Gaz karışımının toplam basıncı artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Gazlar ideal davranışta kabul edilecektir.)
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III

E) I, II ve III

C) Yalnız III
(1999 ÖSS)
(1999 ÖSS)

32. X, Y, Z gazlarından birinin H2, birinin O2, birinin de
CO2 olduğu bilinmektedir.
Bu gazlara ayrı ayrı kibrit alevi yaklaştırıldığında,

31. Aşağıdaki şekilde başlangıç durumu gösterilen
sistemde M muslukları açıldığında,
2NH3(g) + H2S(g)  (NH4)2S(k)
tepkimesi olur.



X in alevi söndürdüğü



Y nin yandığı



Z nin ise alevin parlaklığını artırdığı

gözleniyor.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde bu
gazlar doğru olarak verilmiştir?
X

Tepkime sonunda, sistem başlangıç sıcaklığına
döndürüldüğünde, sistemdeki gaz basıncını
gösteren manometre aşağıdakilerden hangisidir?
(Gazlar ideal davranışta kabul edilecektir.)

Y

Z

A) H2

O2

CO2

B) O2

H2

CO2

C) O2

CO2

H2

D) CO2

H2

O2

E) CO2

O2

H2
(2000 ÖSS)

33. Pistonlu bir silindirde, ideal davranıştaki X gazı
sabit sıcaklıkta, piston itilerek sıkıştırılıyor.
Sıkıştırma işlemi sonunda, kimyasal değişime
uğramayan bu gaz ile ilgili aşağıdaki
yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Moleküllerinin ortalama hızı azalır
B) Moleküller arası uzaklık azalır
C) Birim hacimdeki molekül sayısı artar
D) Moleküllerini sayısı değişmez
E) Basıncı artar
1990 - 2003 ÖSS SORULARI ve ÇÖZÜMLERİ
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(2000 ÖSS)

34. Hacimleri eşit olan kapalı cam kaplardan birinde
N2O, diğerinde CO2, üçüncüsünde ise O2 gazları
vardır. Aynı sıcaklıkta, ideal davranışta oldukları
varsayılan bu gazların kütleleri eşittir.
Sabit
sıcaklıkta
tutulan
bu
sisteme,
aşağıdakilerin hangisinde verilen işlemler
uygulandığında, X2 gazının basıncı aynı kalabilir?

Bu gazlarla ilgili,
I.

PN2O  PCO 2  PO 2 (P: basınç)

II. Özkütleleri eşittir

Gaz alışverişi

III. Molekül sayıları eşittir

Pistona uygulanan
işlem

yargılarından hangileri doğrudur?

A) X2(g) ekleme

Aşağı itme

(C = 12, N = 14, O = 16)

B) X2(g) ekleme

Sabit tutma

C) X2(g) ekleme

Serbest bırakma

D) Yok (Musluk kapalı)

Yukarı çekme

E) Yok (Musluk kapalı)

Aşağı itme

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III

E) I, II ve III

C) I ve II

(2000 ÖSS)
35. Gazların hacmi ile ilgili üç grafik şöyledir:
Hacim

(2001 ÖSS)

Hacim

37.

0

Basınç
(Mol sayısı ve
sıcaklık sabit)
I

–273

0
(Mol sayısı ve
basınç sabit)
II

Mutlak
sıcaklık

Hacim

Mol
sayısı

0
(Basınç ve
sıcaklık sabit)
III

Şekilde görüldüğü gibi, bir kap gözenekli bir çeper
ile I ve II bölmelerine ayrılarak manometreye
bağlanıyor.
Manometrenin
kollarındaki
cıva
seviyeleri aynı olacak şekilde kabın I. bölmesine X2,
II. bölmesine Y2 gazları dolduruluyor. Aynı
sıcaklıkta çok kısa bir süre sonra manometrenin a
kolundaki cıva seviyesinin yükseldiği gözleniyor.
Bu gözleme göre, X2 ve Y2 gazları ile ilgili,
I. X2 molekülleri Y2 moleküllerinden hızlıdır.

İdeal davranıştaki gazlar için bu grafiklerden
hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

E) II ve III

C) I ve II
(2000 ÖSS)

II. Y2 nin mol kütlesi X2 ninkinden büyüktür.
III. Gözlem sırasında II. kabın toplam basıncı
artmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III

E) I, II ve III

C) I ve III
(2001 ÖSS)

36. Şekilde görüldüğü gibi, pistonlu bir silindirde t

38. Üflenerek biraz şişirilip ağzı iple bağlanmış

sıcaklığında X2 gazı vardır.

elastik bir balon, bulunduğu ortamdan alınarak,
I. aynı basınçta, daha soğuk,
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II. aynı sıcaklıkta, yükseltisi daha fazla,
III. aynı sıcaklıkta, havası boşaltılmış,
ortamlardan
hangilerine
konulduğunda,
balonun hacminin artması beklenir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve II

E) II ve III

41. Şekildeki gibi hareketli bir çeper ile ayrılmış, eşit
hacim ve sıcaklıktaki iki odacığın birinde 1 mol H2,
diğerinde 1 mol N2 gazı bulunmaktadır.

C) Yalnız III
(2002 ÖSS)

39. Gaz halindeki belli bir miktar maddeye,
I. sabit hacimde sıcaklığının artırılması,

Her iki gaz için de aynı anda ve eşit miktarda
olmak koşuluyla aşağıdakilerden hangisi
artırılırsa, çeperin hareket etmesi beklenir?
(Gazların ideal davranışta olduğu varsayılacaktır.)

II. sabit sıcaklıkta basıncının artırılması,
III. tamamının sıvılaştırılması
işlemlerinin
hangileri
uygulandığında,
o
maddenin moleküller arası uzaklığının azalması
beklenir?
A) Yalnız l

B) Yalnız II

D) l ve II

E) II ve III

C) Yalnız III

A) Tanecik sayısı

B) Mol sayısı

C) Kütle

D) Sıcaklık

E) Basınç
(2003 ÖSS)

(2003 ÖSS)

ÇÖZÜMLER

40. Şekildeki gibi iki özdeş kapta, aynı sıcaklıkta, moi
sayıları eşit X2 ve Y2 gazı bulunmaktadır, ince
borular kullanılarak X2 gazı K sıvısına. Y2 gazı da
M sıvısına gönderilmiştir. K sıvısının borudaki
yüksekliğinin M sıvısının borudaki yüksekliğinden
fazla olduğu gözlenmiştir.
(hk > hm)

1.

PV = nRT iedal gaz denklemine göre PV
çarpımının artması için n ve T’nin veya ikisinden
birinin artması gerekir.
Cevap E’dir.

2.
Sistemin bu durumuyla ilgili,
I. X2 gazinin basıncı açık hava basıncından
büyüktür.

I. şekilden gazın basıncı 750 – 450 = 300 mmHg
bulunur. Sabit sıcaklıkta hacim yarıya indirilirse
basıncı, 2 kat artacağından 600 mmHg’ya yükselir.
Cevap B’dir.

II. X2 gazinin basıncı Y2 gazının basıncından
küçüktür.
III. K sıvısının özkütlesi M sıvısının özkütlesinden
küçüktür
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
(Gazlar ideal davranıştadır ve sıvılarla tepkimeye
girmemektedir.)
A) Yalnız l

B) Yalnız III

D) II ve III

E) l. II ve III

3.

Aynı mol sayıda helyum ve oksijen bulunsaydı
helyumun kısmi basıncı O2’ninkine eşit olurdu.
Cevap B’dir.

C) l ve II
(2003 ÖSS)

4.

H2 gazının basıncı açık hava basıncından 20 mm
büyüktür. 20mm = 2cm
Boruda Hg olduğu zaman fark 2 cm olur. Su
olduğundan;
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1’de kabın basıncı Ph’dan a kadar büyük, 2’de
Ph’dan a kadar küçüktür. Bu durumda;

dsu. hsu = dHg. hHg
1 . hsu = 13,6.2  hsu= (2x 13,6) cm bulunur.

P1 > P2 ve n1 > n2 olur.

Cevap E’dir.

Cevap B’dir.

5.

12. Mutlak sıcaklık negatif olamayacağından A noktası

Verilen özelliklerin hepsi gazlar için doğrudur.

mutlak sıfır noktası yani –273C’tır. Düşük basınçta
gazın hacmi büyük olmalı.

Cevap E’dir.

Cevap C’dir.

6.

1 mol ideal gaz N.Ş.A’da (0C = 273K ve 1atm =
760 mm Hg) 22,4 litre hacim kaplar. Oda
şartlarında (25C ve 1 atm) ise 24,5 lik hacim
kaplar. Soruda normal koşullar sorulduğuna göre I
ve III doğrudur.

13. Musluk açılmadan önce Py = 30 cmHg, Px = 50 cm
Hg’dir. M musluğu açıldığında PY < Pdış olduğundan
Hg seviyesi M musluğuna doğru yükselir. Y’nin
basıncı 30 cmHg olduğundan yükselen Hg seviyesi;
70 – 30 = 40 cmHg bulunur.

Cevap E’dir.

7.

Cevap A’dır.

Elastik balonun basıncı değişmez.Çünkü dış
basınçla denge halindedir. Sıcaklığı artan gazların
kinetik enerjisi artar.

14. Eşit koşullarda gazlar ısıtıldıklarında genleşme
katsayıları aynı olur.
Cevap D’dir.

Cevap A’dır.

8.

Basıncın 2 katına çıkması sıcaklığın
yükseltilmesi
veya
mol
sayısının
tamamlanmasıyla sağlanır.

2T’ye
2n’ye

15. Gazların molekül sayıları, hacim ve sıcaklıkları eşit
olduğuna göre basınçları da eşittir.

Cevap D’dir.

9.

Cevap A’dır.

Sıcaklık birimi Kelvin olursa hiçbir zaman sıcaklık
negatif değer almaz.

16. N.Ş.A’da yani 0C ve 1 atm basınçta 1 mol ideal

Cevap B’dir.

gaz 22,4 litre hacim kaplar. Fakat 1 mol gaz farklı
basınç ve sıcaklıklarda da 22,4 litre hacim
kaplayabilir.
Cevap E’dir.

10. Pistonlu

silindirde
ısıtılan
gazın
miktarı
değişmezken hacmi ve kinetik enerjisi artar.
Cevap D’dir.

17. I. manometrede 2n mol gaz 80 mmHg basınca
sahiptir. Bu durumda n mol gaz 40 mmHg basınca
sahip olmalıdır. II. manometrede havanın basıncı n
mol gazdan 30 mmHg büyük olduğuna göre açık
hava basıncı = 40 + 30 = 70 mmHg olur. III.

11. Sıcaklık ve hacim ikisinde de eşit olduğundan

manometrede

basınçla mol sayısı doğru orantılı olarak değişir.
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basıncı 20 mmHg olur. Açık hava basıncı 20
mmHg olduğuna göre M musluğuna doğru Hg
yükselir.

22. Avagodro hipotezine göre aynı sıcaklık ve basınçta

Yükselen Hg = 70 – 20 = 50 mm yani a – b = 50
mm olur.

bütün gazların eşit
molekül bulunur.

Cevap D’dir.

hacimlerinde

eşit

sayıda

Moleküllerin ortalama kinetik enerjilerinin eşit
olması doğru ama bu hipotezin sonucu değildir.
Cevap D’dir.

18. İdeal gaz denklemine göre (PV = nRT)

23. X2 ve Y2 azaldığına Z arttığına göre tepkime;

T sabitken PV – n doğru orantılıdır. III. grafik

X2 + Y2  Z denkleşmemiş denklemine göre oluşur.

T, n sabitken PV – P sabit olur. I. grafik

Grafiğe göre 0,4 mol Y2 ile 0,2 mol X2’nin
tepkimesinden 0,4 mol Z oluşuyor. Bu durumda
tepkime denklemi

T, n sabitken P – V ters orantılıdır. II. grafik
Cevap A’dır.

X2 + 2Y2  2Z olur.
Y2 ' nin tepkimeye giren mol sayısı  0,4 mol 

X 2 ' nin tepkimeye giren mol sayısı  0,2 mol 
X
4
olduğuna göre 2   2 olur.
Y2
2

19. Aynı sıcaklık ve basınçta özdeş kaplardaki
gazlardan X’in yoğunluğu Y’nin iki katı ise X’in
kütlesi Y’nin iki katıdır.

Cevap E’dir.

Cevap E’dir.

24. Gazoz

dolu şişenin buzlukta bırakıldığında
çatlaması sıvının katılaşarak hacminin artmasından
kaynaklanır.

20.
I
4atm
3mol
He

II
K

12atm
1mol
Al2

Cevap B’dir.

Sıcaklıkları aynı ise P.V çarpımı mol sayısı ile
doğru orantılıdır.
Bu durumda I. kap için PV = n’den 4.V = 3 V 
II. kap için PV = n’den 12V = 1  V 

25. Y havadan ağır ve oksijenle tepkime vermediğine

3
4

göre yangın söndürmede kullanılabilir.
Cevap C’dir.

1
12

Kısmi basınç gazların mol sayısıyla doğru
orantılıdır. Mol sayıları eşit olmadığında kısmi
basınçları eşit değildir. He’un hacmi N2’nin
hacminden 9 kat büyük olduğundan

26. Sıcaklıklar Kelvin birimiyle ifade edildiğinde N2’nin
sıcaklığının 273K’den 546’K’ e çıktığı yani iki kat
arttığı görülür. Sıcaklık 2 katına çıktığına göre sabit
basınçta N2’nin hacmi de iki katına çıkar.

VHe  9 V, VN2  V alınabilir.

K musluğu açılınca son basınç;

Cevap B’dir.

P1.V1 + P2V2 = PsVs denkleminde bulunur.
4.9V + 12.V = P2. 10V  P2 = 4,8 atm bulunur.
Cevap B’dir.

27. X2 + ½ Y2  X2Y tepkimeye göre 0,4 mol X2 ile 0,2
mol Y2 tepkimeye girerek 0,4 mol X2Y gazı oluşur.
Kapta toplam 0,6 mol gaz olur. 0,8 mol gaz
başlangıçta 48 mmHg basınç yaptığına göre 0,6
mol gaz 36 mmHg basınç yapar. Basınç 36 mmHg
olduğuna göre b kolundaki düşüş 6 mm olur.

21. b kolunda civanın yükselmesi için ya açık hava
basıncının azalması ya da gaz basıncının artması
gerekir. Açık hava basıncı sabit olduğuna göre gaz
basıncının artması yani gaz moleküllerinin artması
gerekir. Bu da kaptaki sıvının buharlaşmasıyla olur.

Cevap D’dir.

Cevap B’dir.
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Cevap A’dır.

28. Saf sıvıların yoğunlukları madde miktarından
bağımsızdır. Kaynama sıcaklığı da saf maddelerde
sabittir. Sıvıların miktarları artarsa hacimleri de aynı
oranda artar.

34. Gazların kütleleri eşit olduğuna göre mol sayıları,

Cevap E’dir.

nN2 O 

m
44

nCO 2 

m
44

nO 2 

m
32

dir.

Hacim ve sıcaklık sabit olduğuna göre basınç mol
sayısıyla doğru orantılıdır. Bu durumda;

29. 1 mol X4H8’de

PN2 O  PCO 2  PO 2

8 mol H varsa

a

Hacimleri ve kütleleri eşit olduğundan yoğunlukları
da eşittir. Mol sayıları aynı olmadığından molekül
sayıları farklıdır.

4,8 mol H

a = 0,6 mol X4H8
1 mol YO2’de

2 mol O varsa

x

Cevap C’dir.

1,8 mol O

X = 0,9 mol YO2
Karışımın toplam mol sayısı = 0,9 + 0,6 = 1,5 mol

35. Mol sayısı ve sıcaklık sabit ise hacimle basınç ters

N.Ş.A’da bu gaz 1,5.22,4 = 33,6 litre hacim kaplar.
d

m
v

2

m
33,6

orantılı değişir. I. grafik doğru.
Mutlak sıcaklık negatif olamaz. II. grafik yanlış.

 m  67,2 gram bulunur.

Sabit basınç ve sıcaklıkta hacimle mol sayısı doğru
orantılı değişir.

Cevap B’dir.

III. grafik doğru.

30. Tepkimeye göre 1 mol SO2 ile 1 mol NO2 gazı

Cevap D’dir.

tepkimeye girdiğine göre ve bu gazlar eşit mol
sayıda olduğuna göre kısmı basınçları eşit olur,
tepkime sonunda toplam mol sayısı ve basınç
değişmez.

36. Aynı gazdan eklenip piston serbest bırakılırsa
eklenen gaz kadar piston yukarı çıkacağından
basınç değişmez.
Cevap C’dir.

Cevap E’dir.

31. Verilenlere göre NH3’ın basıncı 25 cmHg; H2S’ün

37. a kolunda cıva seviyesi yükseldiğine göre gözlem

basıncı 5 cm Hg dir. Tepkimeye göre 5 cmHg ile 10
cmHg’lık NH3 harcanarak 15 cmHg NH3 gazı artar.
Hacimler eşit olduğuna göre musluklar açıldığında
hacim 3 katına çıkacağından NH3 gazının basıncı
1
3

sırasında II. kabın
Bununla
birlikte
moleküllerinden daha
X2’nin mol kütlesinin
söylenebilir.

’üne düşer yani 5 cmHg olur. Bu durumda kapalı

toplam basıncı artmıştır.
X2
moleküllerinin
Y2
hızlı olduğu bu nedenle de
Y2’den daha küçük olduğu
Cevap E’dir.

manometre de cıva 5 cm yükselir. ((NH4)2S katı
olduğundan basıncı ihmal edilir.)
Cevap C’dir.

38. Balonun hacminin artması için balona etkiyen
basıncın yani dış basıncın azalması gerekir.
Yükseklere çıkıldıkça basınç azalır; II. öncül
doğrudur. Havası boşaltılmış ortamın basıncı
sıfırdır; III. öncül doğru. I. öncül yanlıştır. Çünkü dış
basınç değişmemiştir.
Cevap E’dir.

32. X alevi söndürdüğüne göre X gazı havadan ağır
olan ve yanmayan bir madde CO2’dir.
Yanma olayı O2 ile gerçekleşir. Z alevin parlaklığını
arttırdığına göre Z’ O2’dir.
Y yandığına göre Y’de H2’dir.
Cevap D’dir.

33. Gazların hızı sıcaklıkla değişir. Sabit sıcaklıkla gaz
moleküllerinin hızı değişmez.
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39. Gazdan sıvıya doğru geçiş moleküller arası
uzaklığın azaldığını gösterir. Basıncı arttığında
gazlar sıkışacağından moleküller arası uzaklık
azalır. Sıcaklık artırıldığında gaz hacmi artar ve
moleküller arası uzaklık artar.
Cevap E’dir.

40. hk > hm olması için, 3 ihtimal vardır;
I.

X2 nin basıncı Y2 gazının basıncından küçük
olmalı

II. K sıvısının özkütlesi m sıvısının özkütlesinden
küçük olmalı
III. Gazların bulunduğu ortamlar farklı olmalı ve X2
nin bulunduğu ortam deniz seviyesine daha
yakın olmalı. Fakat gazlara uygulanan dış
basınçlar eşittir.
Cevap B’dir.

41. Pistonlu kabın her iki tarafında basınç aynıdır. Eşit
kütlede konulan farklı maddelerin mol sayısı farklı
olacağından basınç dengesi bozulur ve dengenin
sağlanması için piston hareket eder.
Cevap C’dir.
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