
1. GİRİŞ VE TEMEL KONULAR 

Madde Bilgisi:  

Maddenin tanımı, maddenin üç hali ve bu hallerin dönüşümünü, fiziksel ve kimyasal değişimi 

açıklayabilmek; saf madde, element, bileşik, karışım kavramlarını atomve molekül kavramlarıyla 

ilişkilendirerek anlatabilmek; karışımların fiziksel özelliklerden faydalanarak nasıl ayrılabileceğini 

yorumlayabilmek, bilimsel bilginin nasıl üretildiğini açıklayabilmek, hipotez, deney, gözlem, bilimsel 

yasa, teori kavramlarını ve bunlar arasındaki farkları bilmek. 

Metrik sistem:  

Temel birimler kg, m, s ile temel birimlerden türetilmiş birimlerin farkını bilmek, türetilmiş birim 

olarak alan, hacim, hız, Joul, kalori, yoğunluk vb birimleri temel birimler cinsinden yazabilmek, sıcaklık 

ölçümüne kullanılan Celcius derece, Fahrenheit derece, Kelvin ve bunların birbirine çevrilmesini 

bilmek, temel ve türetilmiş birimleri  desi 10-1, santi 10-2,mili 10-3, mikro 10-6, nano 10-9, piko 10-

12, kilo 103, mega 106, giga 109 tera 1012 boyutlarında yazabilmek ve birbirine dönüştürebilmek. 

Anlamlı Rakamlar: Ölçme nedir? Nasıl ifade edilir? Anlamlı rakamlar neden önemlidir? Anlamlı rakam 

sayısı farklı olan büyüklüklerin toplanması-çıkarılması ve çarpması- bölmesini yapabilmek. Kesinlik ve 

doğruluk arasındaki farkı açıklayabilmek 

Çevirme Faktörleri: Verilen birimin istenen birime dönüştürülebilmesi için çevirme faktörü 

oluşturabilmek, verilen birimi çevirme faktörü kullanarak istenen birime dönüştürebilmek.   

2. ATOM BİLGİSİ  

Dalton atom teorisinin temel ilkelerini tanımlayabilmek . Atomun üç temel parçacığı olan elektron, 

proton, nötronun ana özelliklerini açıklayabilmek.  

Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, ve kuantum atom modellerini tanımlayabilmek. 

Atom numarası ve kütle numarası verilen bir atomik simgenin ne anlama geldiğini açıklayabilmek. 

Izotop kavramını ve izotoplar arasındaki farkları açıklayabilmek. 

Atom kütlesi ile atom ağırlığı, Molekül kütlesi ile molekül ağırlığı arasındaki farkı açıklayabilmek. 

n, l, ml, ms kuantum numaralarının ne anlama geldiğini açıklayabilmek,  

Pauli dışarlama ilkesini açıklayabilmek.  

Aufbau ilkesi ve Hund kuralını uygulayarak ve orbital diyagramları kullanarak Ilk 30 elementin 

elektron konfigürasyonunu yazabilmek 

Periyodik cetvelin oluşumunu açıklayabilmek, periyodik cetvelde atomik büyüklükler, iyonlaşma 

enerjileri, elektron ilgileri ve elektronegatifliklerin nasıl değiştiğini nedenleriyle birlikte 

açıklayabilmek. 

Periyodik cetvel yardımıyla, verilen iki veya daha fazla elementin periyodik özelliklerini 

karşılaştırabilmek. 

Elektronik konfigürasyonu dikkate alarak bir elementin hangi tip iyonlar veya bağlar yapabileceğini 

veya yapamayacağını yorumlayabilmek. 

 



3.KİMYASAL BAĞLAR  

İyonik bağın oluşumunu Lewis sembollerini kullanarak açıklayabilmek. 

Kovalent bağların oluşumunu Lewis sembollerini kullanarak açıklayabilmek. 

Verilen bir molekül veya iyonun Lewis formülünü atomların formal yükleriyle birlikte yazabilmek. 

Verilen bir bileşikteki simetriyi okuyabilmek. 

Verilen bir formülde herhangi bir atomun yükseltgenme sayısını hesaplayabilmek 

Anorganik bileşikleri isimlendirebilmek ve ismi verilen bir anorganik bileşiğin formülünü 

yazabilmek. 

 

4.MOLEKÜL GEOMETRİSİ 

VSEPR teorisini uygulayarak AX2, AX3, AX2E, AX4, AX3E, AX2E2, AX5, AX4E, AX3E2, AX2E3, AX6, AX5E, AX4E2 

Lewis yapılarını yazarak geometrisini tayin edebilmek. 

Lewis yapısı verilen bir molekülde atomların hibritleşmelerini belirleyebilmek (sp, sp2, sp3, sp3d, 

sp3d2).  

Polar ve apolar bileşikleri ayırt edebilmek.  

Moleküllerin pozitif ve negatif yük merkezlerini tayin edebilmek.  

Birinci ve ikinci periyot elementlerinin (X2) yapısındaki diatomik türlerinin molekül orbitallerini, bağ 

derecelerini ve paramanyetik özelliklerini yazabilmek.  

Dipol dipol çekim kuvvetlerini ve fiziksel özelliklere etkilerini açıklayabilmek. 

London çekim kuvvetlerini nasıl oluştuğunu açıklayabilmek; atom ve molekül büyüklüğüne bağlı 

olarak London etkileşmelerinin fiziksel özelliklere nasıl etki ettiğini açıklayabilmek. 

Hidrojen bağlarını, hangi bileşiklerin hidrojen bağı yapabileceğini ve hidrojen bağlarının fiziksel 

özelliklere etkilerini açıklayabilmek. 

Metalik özellikleri, elektron-denizi ve bant modelleriyle açıklayabilmek. 

Bant modeli yardımıyla İletken, yarı iletken ve yalıtkan türleri tanımlayabilmek.  

 

5.KİMYASAL STOKİYOMETRİ 

Mol kavramını tanımlayabilmek ve hesaplamalarda kullanabilmek. 

Formülü verilen bir bileşiğin element yüzdelerini hesaplayabilmek. 

Element yüzdeleri verilen bileşiklerin kaba formüllerini ve molekül formüllerini hesaplayabilmek. 

Verilen bir kimyasal denklemi atom denkliğini sağlayacak şekilde eşitleyebilmek. 

Bir kimyasal eşitlik için kütle-kütle ilişkili problemleri çözebilmek. 

Verilen bir reaksiyonda yüzde verimi hesaplayabilmek. 



Verilen reaksiyon şartlarında sınırlayıcı reaktifi tayin edebilmek.  

 

6.TERMOKİMYA 

Özgül ısı ve ısı kapasitesini kullanarak  bir maddenin ısınma veya soğuması esnasında alınan veya 

verilen ısıyı hesaplayabilmek.  

Entalpi değişimi  kavramını açıklayabilmek 

Bileşiklerin serbest oluşum entalpi değerlerini (Hof)  kullanarak  bir tepkimenin standart entalpi 

değişimini  hesaplayabilmek. 

Hess yasası yardımıyla, verilen tepkimelerden yararlanarak teorik bir tepkimenin standart entalpi 

değişimini hesaplayabilmek.  

Born- Haber  çevrimini grafiksel  olarak yazabilmek ve problemlere uygulayabilmek.  

Yanma entalpilerini kullanarak  bir yakıtın kg ve L  başına kaç kJ enerji verdiğini hesaplayabilmek,  kJ   

enerji birimini kw-h  birimine dönüştürebilmek.  

 

7.GAZLAR 

Gazların günlük hayatımızda  hangi pratik faydalara  sahip olduğunu açıklayabilmek.  

Toricelli deneyini ve deneyin  atmosfer basıncının hesaplanmasında nasıl kullanıldığını açıklayabilmek, 

hava  basıncını  su vb  başka  basınçlar cinsinden yazabilmek. 

Gazlarla ilgili temel yasaları (Boyle, Charles, Amontons vb) açıklayabilmek ve yorumlayabilmek.  

Avogadro hipotezini açıklayabilmek, yorumlayabilmek. 

Dalton kısmi basınçlar yasasını açıklayabilmek, yorumlayabilmek.  

İdeal bir gazı tanımlayabilmek.  

İdeal gaz denklemini kullanarak  bir gazın verilen şartlarda molar hacmini ve molekül ağırlığını 

hesaplayabilmek, gazlarla ilgili stokiyometrik problemleri çözebilmek.  

Graham  difüzyon yasasını kullanarak  gazların  difüzyon hızlarını karşılaştırabilmek.  

 

8.SIVILAR ve KATILAR 

Basınç ve sıcaklığa bağlı olarak, bir maddenin katı, sıvı, gaz fazlarının sınırlarını gösteren üçlü faz 

diyagramını çizebilmek ve faz diyagramı üzerinde, katı, sıvı, gaz fazları ile üçlü nokta ve kritik noktayı 

gösterebilmek; erime, kaynama ve süblimleşmenin hangi şartlarda gerçekleşeceğini 

yorumlayabilmek.  

Bir gazın sıvılaştırılması için gerekli kritik sıcaklık ve kritik basıncın ne anlama geldiğini 

yorumlayabilmek 

Bir sıvının viskozitesini ve moleküler yapıyla ilişkisini açıklayabilmek. 

Bir sıvının yüzey gerilimini molekül düzeyinde açıklayabilmek. 



Kohezyon ve adezyon kuvvetleri ile kapilar etkiyi açıklayabilmek. 

Bir cam boruda sıvının iç bükey veya dış bükey olmasını nedeniyle birlikte açıklayabilmek.  

Bir sıvının sıcaklığa karşı buhar basıncı eğrisini çizebilmek, buhar basıncı eğrileri yardımıyla kaynama 

noktalarını hesaplayabilmek,  

Bir sıvının veya gazın T2>T1 olduğu farklı sıcaklıklarda Maxwell-Boltzman dağılımını çizebilmek ve 

yorumlayabilmek. 

Clasius-Clapeyron eşitliğini grafiksel olarak gösterebilmek, eşitlik yardımıyla farklı sıcaklıklarda buhar 

basınçlarını hesaplayabilmek. 

Trouton kuralını kullanarak apolar sıvıların kaynama noktalarını veya molar buharlaşma entalpilerini 

hesaplayabilmek. 

Atomik, moleküler ve iyonik kristallerin istiflenme biçimlerini açıklayabilmek. 

Metallerdeki sık istiflenmiş yapıları tanımlayabilmek.  

r(katyon)/r(anyon) oranları yardımıyla iyonik yapılarda katyonların ne tip boşluklara yerleşeceğini 

öngörebilmek.  

Coulomb yasasını kullanarak iyonik yapılardaki örgü enerjilerinin büyüklüğünü yorumlayabilmek.  

 

9. ÇÖZELTİLER 

Çözeltilerin hangi amaçlarla kullanıldığını açıklayabilmek. 

Çözünürlük değerlerini kullanarak bir çözeltinin hangi durumda olduğunu ( doymamış, doymuş ve 

aşırı doymuş) yorumlayabilmek.  

İyonik maddelerin suda çözünme denklemlerini yazabilmek.  

Termodinamik  kavramlarla çözünme olgusunu açıklayabilmek. 

Çözünürlüğe etki eden faktörleri açıklayabilmek.  

Yüzde derişim, molarite, molalite, mol kesri ve ppm derişimleriyle ilgili sayısal problemleri  

çözebilmek.  

Seyreltme formülünü kullanarak derişik bir çözeltiden seyreltik bir çözeltinin hazırlanmasıyla ilgili 

hesaplamaları yapabilmek.  

İyonik bileşiklerin sudaki çözünürlükleriyle ilgili temel kuralları bilmek ve bu kurallar yardımıyla sulu 

çözeltilerde gerçekleşebilecek tepkimeleri yazabilmek.  

 

10.  KİMYASAL KİNETİK VE KİMYASAL DENGE 

Tepkime hız eşitliklerinin nasıl tanımlandığını bilmek ve uygulayabilmek.   

Farklı  sıcaklıklarda  kinetik enerji  ve moleküllerin kesrinin nasıl değiştiğini  grafik olarak çizebilmek.  

Ekzotermik ve  endotermik  tek bir geçiş kompleksi üzerinden  ürünlere dönüşen bir  tepkimenin  

potansiyel enerjinin  grafiğini çizebilmek ve açıklayabilmek.  



Arrhenius eşitliğini kullanarak T2 ve T1 sıcaklıklarında  tepkime hız sabitlerinin k2/k1 oranını 

hesaplayabilmek.  

Katalizör kavramını  ve katalizörün nasıl etki ettiğini açıklayabilmek.   

Tersinir tepkimelere ait denge eşitliğini yazabilmek.  

Denge  bileşimi üzerine, sıcaklık, derişim ve basıncın  nasıl etki edebileceğini  öngörebilmek (Le 

Chatelier ilkesi).  

11. ASİTLER VE BAZLAR 

Lowry-Bronsted  asit baz  denklemlerini tamamlayabilmek.   

Bronsted asitliğine  etki eden faktörleri  açıklayabilmek.  

Bir asidin konjuge bazını, bir bazın konjuge asidini  yazabilmek.   

Bir asit ve bazın suyla tepkimesini yazabilmek.  

Oksi asitlerin yapılarına bağlı olarak  çok kuvvetli/kuvvetli/zayıf/çok zayıf olarak sınıflandırabilmek.  

Bir asit-baz tepkimesini yazıp eşitleyebilmek.  

Ka, pKa ve pH ile ilgili hesaplamaları yapabilmek.   

 

 

 

 


