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POLİMER KİMYASI ARA SINAVI 
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1      6      11 16    21 
2      7      12 17    22 
3      8      13 18    23 
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A 01. 

molekülünün adı aşağıdakilerden hangisi olamaz? 

(A) naylon 10-6  (B) naylon 6-10   (C) naylon 6,10  (D) poli(hekzametilen sebakamit) 
A 02. Aşağıdakilerden hangisi naylon 12 dir? 

(A)  (B)   (C)   (D)  

C 03. Aşağıdaki monomer çiftlerinden elde edilen polimerlerden hangisi termoset olabilir? 
(A) stiren, metakrilat  (B) stiren, α-metil stiren  (C)  gliserin, teraftalik asit    (D) adipik asit, hekzametilen diamin  

C 04. 30 oC de akrilamit ve akrilonitrilin reaktiflik oranları sırasıyla 1.357 ve 0.875 tir. Reaksiyon ortamında 
monomerlerden 6 molar bulunduğuna göre polimer içindeki akrilamit/akrilonitril oranı ne kadar olur? 
(A) 2.71         (B) 1.57      (C)  1.27         (D) 2.14 

D 05. Mol tartıları 200, 300, 400 ve 500 Kg mol-1, olan polimerlerden sırasıyla 0.5, 2.0, 1.0 ve 0.5  g karıştırılmıştır. 
Karışımın vizkozite ortalaması molekül ağırlığının aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
(A) 350 kg mol-1.  (B) 316 kg mol-1 (C) 363 kg mol-1  (D) 325 kg mol-1 

A 06. Mol tartıları 200, 300, 400 ve 500 Kg mol-1, olan polimerlerden sırasıyla 0.5, 2.0, 1.0 ve 0.5  g karıştırılmıştır. 
Karışımın ağırlık ortalaması molekül ağırlığı aşağıdakilerden hangisidir? 
(A) 338 kg mol-1.  (B) 316 kg mol-1 (C) 363 kg mol-1  (D) 325 kg mol-1 

B 07. Mol tartıları 200, 300, 400 ve 500 Kg mol-1, olan polimerlerden sırasıyla 0.5, 2.0, 1.0 ve 0.5  g karıştırılmıştır. 
Karışımın sayı ortalaması molekül ağırlığı aşağıdakilerden hangisidir? 
(A) 338 kg mol-1.  (B) 316 kg mol-1 (C) 350 kg mol-1  (D) 363 kg mol-1 

D 08. Aşağıdakilerden hangisi polimerizasyon yürüyüş şekillerinden biri değildir? 
(A) Reaktif Son Grup Polimerizasyonu     (B) İyonik Zincir Polimerizasyonu  
(C) Sterospesifik Polimerizasyon     (D) Kütle Polimerizasyonu 

B 09. Bir polistiren örneğinin mol tartısı 1.2 ton kg mol-1 olarak ölçülmüşür. Buna göre polistirenin 
polimerizasyon derecesi ne kadardır? 
(A) 11.540  (B) 11540 (C) 115.40  (D) 115400 

C 10. Basamaklı polimerizasynda mol tartısını denetlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılabilir? 
(A) Çözücü konsantrasyonu değiştirilebilir. (B) Reaksiyon ortamına zincir transferci madde  eklenir. (C) 
monomerler ortama stokiyometrik oranda konulmaz. (D) Monomer konsantrasyonu değiştirilir. 

C 11. Birleşmeyle sonlnmanın meydana geldiği radikalik polimerizasyonda molekül başına kaç başlatıcı parçası 
bulunur? 
(A)0         (B) 1        (C) 2        (D) 4 

D 12. Anyonik polimerizasyonda aşağıdakilerden hangisini çözücü olarak kullanmak doğru olur? 
(A) metanol      (B)  aseton      (C) su        (D)  nitrobenzen 

 



A   A   A   A   A   A   A   A   A   A 

 

D 13. Radikalik polimerizasyonda ilerleme hızı aşağıdaki eşitliklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
(A) [ ][ ]22 MIKrp =   (B) [ ][ ] 2/1

2 MIKrp =   (C) [ ] [ ]MIKrp
2

2=   (D) [ ] [ ]MIKrp
2/1

2=  

A 14. Aşağıdakilerden hangisi stirenin baş-kuyruk polimerizasyonuna örnek bir molekül olarak verilebilir? 

(A)                (B)   

(C)                             (D)  
C 15. Dallanma katsayısı α nın değeri kaç olduğunda jelleşme noktasına ulaşılması gerektiği düşünülür? 

(A) α < 0.5         (B) α > 0.5       (C) α = 0.5       (D) α  = 1 
B 16. Asit katalizsiz polyesterleşme tepkimesi için polimerizasyon derecesi aşağıdaki eşitliklerden hangisinde 

doğru olarak verilmiştir? 
(A) Sbtkt2ClnDPln 2

on −=           (B) Sbtkt2ClnDPln2 2
on −=  

 (C) SbtktCDP on +=                       (D) SbtktClnDP 2
o

2
−=n  

D 17. Aşağıdakilerden hangisi basamaklı polimerizasyonun özelliklerinden biri değildir? 
(A) Birbiri ile tepkimeye girebilecek iki fonksiyonel grubun varlığına ihtiyaç vardır. (B) Polimerin molekül 
ağırlığı reasiyon boyunca artar.  (C) Polimerizasyon derecesi 10 olduğunda monomer hemen hemen oradan kalkar. 
(D) Reaksiyon karışımında monomer, yüksek molekül ağırlıklı moleküller ve az miktarda büyüyen zincir bulunur  

A 18. Anyonik polimerizasyonda sonlanma aşaması aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşir? 
(A) Çözücüye zincir transferi ile (B) Karşı iyona zincir transferi ile   
(C) İki büyüyen zincirin çarpışması ile  (D) Sonlanma tepkimesi görülmez. 

B 19. 

    

molekülünün en uygun adı aşağıdakilerden hangisidir? 

(A) poli(stiren-aşı-propilen) (B) poli(stiren-bl-propilen)   (C) poli(stiren-alt-propilen) (D) poli(stiren-ko-propilen) 
D 20. 

molekülünün adı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak yazılmıştır? 

(A) stiren  (B) poli 1-fenil etilen  (C)  poli(stiren) (D)  polistiren 
C 21. A ve B monomerlerinden oluşmuş kopolimerlerden hangisinde hem A hemde B polimerinin özellikleri 

gözlenmesi beklenir? 
(A)  Random kopolimerde gözlenir.   (B) Alternatif kopolimerde gözlenir.      
 (C)  Aşı kopolimerde gözlenir.            (D) Tüm kopolimerlerde gözlenir. 

A 22. Stiren ve divinil benzen monomerlerinden üretilmiş polimer aşağıdaki gruplardan hangisine girebilir? 
(A) Ağ polimer  (B) Doğal Polimer (C) homopolimer  (D) Lineer polimer 

B 23. Aşağıdaki ürünlerden hangisinde polikarbonat kullanılmış olabilir? 
(A) Şampuanlarda  (B) Gözlük camı olarak     (C) Pis su borularında  (D) Çocuk pedlerinde 

D 24. Makromolekül hipotezi aşağıdaki bilim adamlarından hangisi tarafından ileri sürülmüştür? 
(A) Charles Goodyear          (B) Leo Hendrick Baekeland         (C) Giulio Natta           (D) Hermann Staudinger 

C 25. Aşağıdaki ürünlerden hangisinde poli(akrilik asit) kullanılmış olabilir? 
(A) Dalgıç Elbisesinde  (B) Elektrik kablolarında (C) Çocuk Pedinde  (D) Ambalaj köpüğünde (strafor) 

 
SINAV SÜRESİ 45 DAKİKADIR. 
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