
Anorganik Kimya-II   (1. Ödev) 

Teslim Tarihi: 13.07.2011, Cuma, Sınav Saati (19.00) 

Ödevler  A4 kağıdına, -önlü arkalı-  kurşun kalemle, el yazısı ile yazılacaktır. Kapak yapılmayacaktır.  

1. Asitler, metallerle tepkime vererek metalleri bozarlar. Al, Ni, Zn, Fe, Cr, Cu, Au, Hg, Pb, Sn 

metallerinin asitlerlerle verdikleri tepkimelere birer örnek yazınız.  

Örnek: Mn (k) + 2 HCl (suda)  → MnCl2 (suda) + H2  (g) 

2. pH indikatörleri H+ derişimine göre renk değiştirirler. Bromkresol mavisinin HA rengi sarı; A- 

rengi mavidir. pKa’sı  4,8 olan indikatörün  pH=3,8 ve 5.4 çözeltilerde  [HA]/[A-] oranı nedir? 

Bu iki pH’da hâkim renk nedir?  

 

                   HA                        A- 
3. Hidroklorik asidin   (a) yirmi farklı metal oksidi ile verdiği tepkimelere birer örnek yazınız.  

Örnek: CaO (k) + 2 HCl (suda)  → CaCl2 (suda) + H2O  (s) 

 

4. Mide asidini (HCl (suda)) nötralleştirmek için kullanılan maddeler antiasit olarak bilinirler ve 

eczacılıkta tablet olarak kullanılırlar . Bunların başlıcaları: NaHCO3 ,KHCO3 ,CaCO3 ,MgCO3 

Al(OH)3 ,Mg(OH)2 ,Na2CO3 ve  sodium tartarat’tır. Bu antiasitlerin  HCl (suda) ile verdiği 

tepkimeleri yazınzı 

  Örnek:   CaCO3 (k) + 2 HCl (suda)  → CaCl2 (suda) + CO2 (g) + H2O  (s) 

 

5. Arrhenius tanımı, sulu çözeltiler için geçerli olmasına rağmen CO2 ve SO2’yi asit; CaO ve 

piridini baz olarak tanımlar.  Sulu çözeltide CO2 ve SO2, H
+ derişimini; CaO ve piridin, OH- 

derişimini nasıl artırır? İlgili tepkime denklemlerini yazarak açıklayınız.  

6. Her biri diğerinden farklı tek yönlü işleyen 10 tane Bronsted-Lowry asit-baz tepkimesi; çift 

yönlü işleyen 10 tane Bronsted-Lowry asit-baz tepkimesi yazınız.  

7. NH3 (suda) + H2O  NH4
+ + OH-   bazik 

NH4
+ + H2O  NH3 + H3O

+   asidik 

Tepkimelerinin denge  Ka ve Kb denge ifadelerini yazarak Bir asitle konjuge bazı arasındaki  

Ka x Kb=Ksu eşitliğinin türetilebileceğini gösteriniz.  

8. pKa’sı 0’dan ≈50’ye kadar değişen  20 farklı asiti ve pKa’larını  içeren bir tablo oluşturunuz 

9. 20 farklı Lewis asit-baz tepkimesi yazınız.  

10. Amonyağın baz olarak davrandığı 5  asit-baz tepkimesi; amonyağın asit olarak davrandığı 5 

asit-baz tepkimesi yazınız.  

11. POCl3’ün  asit olarak tepkimeye girdiği  10 farklı   solvoliz tepkimesi  ve ürünlerini yazınız.  

12.  (Yalnızca) Süper asitlerle gerçekleşen 10 farklı tepkime yazınız.  


