
1. Periyodik sistemde elementler, artan atom numaralarına göre dizilirler ve oluşan düşey sıralara grup, yatay sıralara ise 
periyot adı verilir.
Periyodik sistemdeki ▲, ● ve ■ elementlerine ait şu bilgiler verilmiştir:

• ▲ ve ■ aynı gruptadır.

• ● ve ■ aynı periyottadır.

• Atom numarası en küçük olan ▲’dir.

Buna göre bu elementlerin periyodik sistemdeki yerleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) B)

C) D)

2. Bir okuldaki malzeme dolabında özdeş kapalı cam şişelerde HCl, NaOH, H2SO4 sulu çözeltileri ve saf su bulunmakta-
dır. Ancak şişelerde hangi sıvının bulunduğunu belirten bir etiket yoktur. 
Asitlerin, mavi turnusol kâğıdını kırmızı; bazların ise kırmızı turnusol kâğıdını mavi renge dönüştürdüğünü bilen bir 
öğrenci şişelere doğru etiketleri yapıştırmak için deney yapıyor. Bu deneyde her şişeye ayrı ayrı bir kırmızı, bir mavi 
turnusol kâğıdı daldırıp kâğıtlardaki renk değişimini tabloya kaydediyor.

               Turnusol 
                  kâğıdı
  Çözeltiler

Mavi 
turnusol

Kırmızı  
turnusol

I. Çözelti Kırmızı Kırmızı

II. Çözelti Mavi Kırmızı

III. Çözelti Kırmızı Kırmızı

IV. Çözelti Mavi Mavi

Buna göre öğrencinin deneyde tabloya kaydettiği verilerin doğru etiketleme için yeterliliğiyle ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenebilir?

A) Yeterlidir, çünkü asit, baz ve nötr sıvılar belirlenmiştir.
B) Yeterlidir, çünkü bütün çözeltilerdeki turnusol kağıdında renk değişimi gözlenmiştir.
C) Yeterli değildir, çünkü asitlerin cinsi belirlenememiştir.
D) Yeterli değildir, çünkü baz ve su belirlenememiştir.
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3. Maddelerin kimyasal değişime uğrayarak yeni maddeleri oluşturma sürecine kimyasal tepkime denir.
Aşağıda bir kimyasal tepkimeye ait molekül modeli gösterilmiştir.

K L M

Buna göre K, L ve M maddeleri ile ilgili,

I. M maddesinin kütlesi K ve L maddelerinin toplam kütlesinden daha fazladır.

II. M maddesinin fiziksel ve kimyasal özellikleri, K ve L maddelerininkinden farklıdır.

III. Tepkimeye girenler ve çıkanlar tarafındaki atom sayıları aynıdır.

yorumlarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I, II ve III

4. Aşağıda günümüzde kullanılan periyodik çizelgeye ait bir kesit verilmiştir.

Hidrojen

Lityum Berilyum

MagnezyumSodyum

Potasyum Kalsiyum Titan Vanadyum Krom Mangan Demir Kobalt Nikel Bakır Çinko Galyum Germanyum Arsenik Selenyum Brom Kripton

Bor

Alüminyum Silisyum Fosfor Kükürt Klor Argon

Karbon Azot Oksijen Flor Neon

Helyum

Skandiyum

1A
1 18

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17
2A

3B 4B 5B 6B 7B 8B 1B 2B

3A 4A 5A 6A 7A

8A

(Element simgelerinin altında ortalama atom kütleleri gösterilmektedir.)

Günümüzde kullanılan periyodik sistem Mendeleyev’in atom kütlelerini esas alarak oluşturduğu sistemden farklıdır. 
Eğer elementler Mendeleyev’in dediği gibi, artan atom kütlelerine göre sıralanacak olsaydı argon, günümüzdeki pe-
riyodik çizelgede potasyumun olduğu yerde olmalıydı. Çünkü argonun atom kütlesi (39,948), potasyumunkinden 
(39,098) daha büyüktür. Ancak Mendeleyev’in ardından Henry Moseley’in yaptığı çalışmalar, elementlerde gözlenen 
periyodikliğin temelinde, atom kütlesinden farklı bir özelliğin olduğunu göstermiş ve elementlerin sınıflandırılması 
günümüzde kullanılan hâlini almıştır. Günümüzde kullanılan periyodik çizelgede elementler, artan atom numaralarına 
veya proton sayılarına göre dizilmiş ve benzer özellik gösteren elementler aynı gruplarda sıralanmıştır.

Periyodik sistem ile ilgili yapılan çalışmaların bir bölümünün verildiği yukarıdaki metne göre hangisi söyle-
nemez?

A) Günümüzde kullanılan periyodik çizelgede elementler, artan atom numaralarına göre sıralanmıştır.

B) Moseley’e göre elementler, atomlarının proton sayılarına göre sıralandığında benzer özellikler periyodik olarak tekrar-
lanır.

C) Mendeleyev, oluşturduğu sistemde bazı elementleri olması gereken gruplara yerleştirememiştir.

D) Elementlerin günümüzdeki şekilde sınıflandırılabilmesi için atom kütlelerinin bilinmesi yeterlidir.
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5. Aysu, sabah okula gitmeden önce kahvaltı yapmak için su dolu çaydanlığı ocağa koymuş ve su kaynayınca çayını 
demlemiştir. Çaydanlık ağzına kadar su ile doluyken kaynamanın daha çok zaman aldığını düşünen Aysu, ertesi gün 
çaydanlığa daha az su koyduğunda daha kısa sürede kaynadığını gözlemlemiştir. Bu durumdan emin olmak için okul 
laboratuvarında aşamaları aşağıda verilen deneyi gerçekleştirmiştir:

• Özdeş iki behere aynı sıcaklıkta 200 mL ve 400 mL su koymuştur.

• Özdeş ısıtıcılarla kaynayıncaya kadar ısı vermiştir.

• Kaynamaya başladıkları süreleri kaydetmiştir.

Buna göre verilen deneydeki bağımlı ve bağımsız değişkenler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Bağımlı Değişken Bağımsız Değişken

A) Kaynama süresi Sıvıların cinsi

B) Sıvıların cinsi Sıvıların miktarı

C) Kaynama süresi Sıvıların miktarı

D) Sıvıların miktarı Kaynama süresi

6. Kimyasal değişim : Maddenin yapısının değişerek yeni maddeler oluşmasıdır.

Fiziksel değişim   : Maddenin yalnız görünüşünde meydana gelen değişimlerdir.

Aşağıdaki tabloda kâğıt, patates, gümüş ve limona uygulanan bazı işlemler, karşılarında belirtilmiştir.

KÂĞIT YAKILDI BURUŞTURULDU YIRTILDI

PATATES KIZARTILDI CİPS YAPILDI DİLİMLENDİ

GÜMÜŞ TEL YAPILDI KARARDI YÜZÜK YAPILDI

LİMON YIKANDI KESİLDİ ÇÜRÜDÜ

MADDE UYGULANAN İŞLEMLER

Uygulanan işlemlerden kimyasal değişime neden olanlar boyandığında aşağıdaki seçeneklerden hangisi elde 
edilir?

A) B)

C) D)
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7. Çözeltilerdeki pH değeri değiştikçe renk değişimine neden olan maddelere indikatör veya ayıraç denir. Örneğin kırmızı 
lahana suyu indikatör özellik gösteren bir maddedir.

pH değeri yaklaşık olarak 7 olan nötr kırmızı lahana çözeltisinin rengi mor olup bu çözeltinin farklı pH değerlerinde 
dönüşeceği renklere ait görsel aşağıdaki gibidir.

As�t Baz

Nötr

Özdeş üç behere eşit miktarda kırmızı lahana çözeltisi konularak sırasıyla beherlere saf su, toz sabun ve limon suyu 
ilave ediliyor.

1. Beher 2. Beher 3. Beher

Saf su
Toz 
sabun

Limon 
suyu

Başlangıçta mor renkli olan kırmızı lahana çözeltilerine belirtilen maddeler eklendiğinde çözeltilerin dönüşe-
ceği renklerin hangi seçenekteki gibi olması beklenir?

A)

C)    

1. Beher 2. Beher 3. Beher

1. Beher 2. Beher 3. Beher

1. Beher 2. Beher 3. Beher

1. Beher   2. Beher   3. Beher

B)

D)
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8. Kimyasal tepkime, bir ya da birkaç maddenin etkileşime girerek yeni bir element veya bileşik grubuna dönüştürülmesi işlemi-
dir. Bu işlem sırasında renk değişimi, gaz çıkışı ve çökelek oluşumu gibi olaylar gözlemlenebilir.
Bromtimol mavisi, maddelerin asit ya da baz olduğunu anlamamızı sağlayan bir pH indikatörüdür. Asidik ortamda 
sarı, bazik ortamda mavi ve nötr ortamda yeşil renkte olan bromtimol mavisinin pH’a bağlı renk değişimi aşağıda 
verilmiştir.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kuru buz ise atmosferde doğal olarak gaz hâlde bulunan karbondioksitin katı hâlidir.

Aşağıdaki görselde bromtimol mavisi indikatörü damlatılan beher içindeki suya kuru buz eklenmesi ve ardından gaz 
çıkışıyla birlikte çözeltideki indikatör renginde yaşanan değişim gösterilmiştir.

Bu işlemle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kuru buz ilavesinden sonra çözeltideki hidroksit iyonu (OH¯) derişimi artmıştır.
B) Kuru buz ilavesinden sonra kimyasal bir tepkime gerçekleşmiştir.
C) Bromtimol mavisi damlatılan su, bazik özellik göstermektedir.
D) Karbondioksit, çözeltinin asidik olmasına neden olmuştur.
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9.   •  Deney sırasında bizim değiştirdiğimiz değişkenlere “bağımsız değişken” denir.
• Deney sırasında bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişkenlere “bağımlı değişken” denir.

• Deney sırasında kontrolümüzde kalan, miktarı değişmeyen değişkenlere “kontrollü değişken” denir.

Fen bilimleri öğretmeni, maddenin ısı ile etkileşimi konusuna yönelik su ve alkol kullanarak laboratuvarda bir deney 
yapmıştır. Gözlem sonuçlarına göre, öğrenciler ve öğretmen deneye ait değişkenleri aşağıdaki gibi belirlemiştir.

Bağımsız değişken : Sıvılara verilen ısı
Bağımlı değişken : Sıcaklık artışı
Kontrollü değişken : Kaplar, ısıtıcılar; sıvıların cinsi, miktarı, ilk sıcaklıkları ve ısıtma süresi

Bu bilgilere göre öğretmenin hazırladığı deney düzeneği aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) 60°C

30°C

50 mL
su

100 mL
su

100 mL
alkol

B) 64°C

32°C

C)

15°C

D)

100 mL
su

100 mL
alkol

64°C

100 mL
alkol

30°C

50 mL
su

32°C

100 mL
alkol
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10. Bilim insanları, araştırmalarına bir problemi ortaya çıkararak başlarlar. Bununla ilgili gözlem yapar, veri toplar, hipotez 
(probleme yönelik geçici çözüm yolu) kurar ve hipotezlerini test etmek için deneyler yaparlar.

Bir öğrenci, belirlediği problemi araştırmak için aşağıdaki deney düzeneğini kurarak özdeş ısıtıcılarla su dolu beherle-
ri beş dakika boyunca ısıtmış ve sonuçları tabloda göstermiştir.

I. Beher II. Beher

200 mL
400 mL

      Zaman
(dakika)

I. Beherin 
Sıcaklığı (°C)

II. Beherin 
Sıcaklığı (°C)

0 25 25
1 35 30
2 45 35
3 55 40
4 65 45
5 75 50

Öğrenci yapmış olduğu bu deney ile aşağıdaki hipotezlerden hangisini test etmek istemiştir?

A) Eşit miktarda ısı alan farklı cins maddelerin son sıcaklıkları farklı olur.

B) Kütleleri aynı olan aynı cins maddelerin eşit sürede aldıkları ısılar birbirinden farklıdır.

C) Kütleleri farklı olan aynı cins maddelere, eşit ısı verildiğinde son sıcaklıkları farklı olur.

D) Kütleleri farklı olan farklı cins maddeler, eşit süre ısıtıldığında son sıcaklıkları farklı olur.

11. Bir fabrikada, kalıba dökme yöntemiyle farklı metallerden motor parçası üretiliyor. Bunun için metallerin eritilmesi ge-
rekiyor. Fabrikada kullanılan erime sıcaklığındaki metallerin erimesi için gerekli ısının kütleye göre değişim grafiği 
aşağıdaki gibidir.

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Bakır

Demir

Kurşun

0 20 40 60
Kütle (g)

Isı (J)

Buna göre,
I.  5000 J ısının erittiği bakır miktarı demir miktarından daha fazladır. 

II.  40 g kurşunu eritmek için gerekli ısı 20 g demiri eritmek için gerekli ısıdan daha azdır.

III. 40 g bakırı eritmek için gerekli ısı ile 40 g kurşun ve 40 g demir eritilebilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I, II ve III
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12. Saf bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 °C artırmak için gerekli olan enerjiye “öz ısıˮ denir. Öz ısı tıpkı kaynama sı-
caklığı gibi, saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. 

Örneğin aşağıda bazı maddelerin öz ısı ve deniz seviyesindeki kaynama sıcaklıkları ile 100 cm3’lerini 0 °C’dan kaynama 
sıcaklıklarına ulaştırmak için verilmesi gereken ısı enerjileri tablo şeklinde verilmiştir.

Maddeler Öz ısı 
(J/g°C)

Kaynama 
Sıcaklığı (°C)

Verilmesi Gereken 
Enerji (J)

Cıva 0,139 356,7 67.103

Su 4,18 100 41.800

Etanol 2,46 78,4 15.211

K sıvısı L sıvısı M sıvısı

Yukarıdaki özdeş kaplar içinde aynı sıcaklık ve hacimde saf K, L ve M sıvıları bulunmaktadır. Bu kaplar, özdeş ısıtıcılar-
la aynı anda ısıtılmaya başlandıktan bir süre sonra K sıvısının kaynamaya başladığı gözleniyor ve ocaklar kapatılıyor.

Buna göre sıvılarla ilgili,
I. K sıvısı kaynadığında diğerleri kaynamadığından L ve M sıvıları aynı, K sıvısı farklıdır. 

II. Daha kısa sürede kaynadığından K sıvısının öz ısısı, L ve M sıvılarından daha düşüktür.

III. K sıvısı kaynadığında L sıvısı kaynamadığından K ve L sıvıları farklıdır. 

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve III D) I, II ve III
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13. İlk sıcaklıkları 10 °C olan saf maddeden yapılmış eşit kütleli K, L ve M bilyeleri, özdeş ısıtıcılarla sıcaklıkları 80 °C olana 
kadar ısıtılıyor. Eşit sıcaklıktaki bu üç bilye aynı anda özdeş buz kalıplarının üzerine bırakılıyor. Bir süre sonra bilyelerin 
ve buz kalıplarının durumu aşağıdaki gibi gözleniyor.

K L M

Buna göre gerçekleşen olaylar ile ilgili,

I. M’nin buza verdiği ısı, K’nın verdiğinden büyüktür.

II. K, L ve M bilyeleri farklı saf maddelerdir.

III. Buz kalıplarının üzerine bırakılmadan önce en fazla ısı K bilyesine verilmiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II  D) II ve III

14. Maddenin kimyasal değişime uğrayarak yeni maddeleri oluşturma sürecine kimyasal tepkime denir. Kimyasal tepkime-
lerde atom sayısı ve çeşidi korunduğundan kütle de korunur.

Öğretmen, kapalı bir kapta gerçekleştirdiği kimyasal bir tepkime sonunda K, L, M katılarının ve N gazının kütlelerinde 
oluşan değişimi aşağıdaki kütle-zaman grafiğini çizerek öğrencilerine göstermiştir.

Zaman (dak�ka)

M

N

K

L

Kütle (gram)

Buna göre grafiği inceleyen öğrencilerin tepkime ile ilgili yaptığı yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Kaptaki toplam katı kütlesi korunmuştur.

B) K ve N maddelerinin kütleleri azalırken M maddesinin kütlesi artmıştır.

C) K ve L maddeleri biterken M ve N maddeleri oluşmuştur.

D) M maddesinin kütlesi, K ve L maddelerinin kütleleri toplamına eşittir.
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15. Antoine Lavoisier 1774 yılında gerçekleştirdiği deneyde,
• Bir miktar kalay ve bir miktar hava içeren cam balonun ağzını sıkıca kapatmış ve tartmıştır (Şekil I).

• Ardından cam balonu ısıtmış ve kalayın tebeşir tozuna benzer bir toz oluşturduğunu gözlemlemiştir (Şekil II).

• Isıtma işleminden sonra cam balonu aynı koşullarda tekrar tarttığında kütlenin ilk ölçüm sonucuyla aynı olduğu-
nu gözlemlemiştir (Şekil III).

Şekil I Şekil II Şekil III

Lavoisier’in yaptığı bu deneyden hareketle,

I. Kimyasal tepkimeye giren maddelerin atom çeşidi sayısı, oluşan ürünün atom çeşidi sayısından farklıdır.

II. Kimyasal tepkimelerde oluşan ürünlerin kütleleri toplamı, tepkimeye girenlerin kütleleri toplamına eşittir.

III. Kimyasal tepkimeler sonucunda bir madde yoktan var olmaz, var olan madde de yok olmaz.

genellemelerinden hangileri yapılamaz?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III
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16. Saf bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1°C artırmak için gerekli olan enerjiye “öz ısı” denir. Kütleleri eşit iki maddenin 
sıcaklığını eşit derecede artırmak için öz ısısı büyük olan maddeye daha çok ısı verilmesi gerekir. Aynı cins iki madde-
nin sıcaklığını eşit derecede artırmak için ise kütlesi büyük olana daha çok ısı verilmesi gerekir.

Bir öğretmen laboratuvarda aşamaları aşağıda belirtilen deneyi yapıyor.

• Kaynama sıcaklıkları 75°C’un üzerinde olan aynı sıcaklıktaki K, L ve M sıvılarını özdeş beherlere koyuyor.

• Özdeş ısıtıcılarla beherleri 10 dakika boyunca ısıtıyor ve sıvılardaki sıcaklık değişimini aşağıdaki grafikle gösteri-
yor.

Sıcaklık (°C)

Sıvılar
K L M

60

40

20

0

Bu bilgiler ve grafik dikkate alındığında sıvılarla ilgili yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Farklı cins ve eşit kütlelerde alınmışlarsa öz ısısı en büyük olan M sıvısıdır.

B) Aynı cins alınmışlarsa kütlesi en az olan L sıvısıdır.

C) Son sıcaklıklarının 70°C olması için en fazla ısı M sıvısına verilmelidir.

D) L sıvısına diğer sıvılara göre daha fazla ısı verilmiştir.

17. Aşağıdaki grafiklerde, asit yağmurlarının olduğu bir bölgede göldeki suyun pH değeri ve balık türü sayısı ile o bölgedeki 
sanayi tesisi sayısının yıllara göre değişimleri gösterilmiştir.

Sanayi tesisi sayısı

Yıllar

19
90

19
95

20
00

20
05

20
10

20
15

Balık türü sayısı

pH 8-7,5

pH 7,5-7

pH 7-6,5

pH 6,5-6

pH 6-5,5

pH 5,5-5

6
5
4
3
2
1

Yıllar

19
90

19
95

20
00

20
05

20
10

20
15

İki grup araştırmacıdan birinci grup, balık türü sayısındaki azalmanın sanayi tesisi artışına bağlı olduğunu düşünüyor. 
Böyle düşünmeyen ikinci grup ise göldeki suyun pH değerinin değişimine yol açabilecek başka faktörleri araştırıyor.

İkinci gruptakiler grafiklerdeki hangi durumları karşılaştırarak başka faktörleri araştırmaya karar vermiştir?

A) 1990 ve 2000 yıllarındaki pH değerlerini

B) 1990 ve 2000 yıllarındaki balık türleri sayısını

C) 2000 - 2005 yılları arasındaki sanayi tesisi ve balık türü sayısını

D) 2005 - 2015 yılları arasındaki sanayi tesisi sayısı ve suyun pH değerini
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18. Ahmet aldığı gümüş yüzüğü dolabında bir ay tozsuz ortamda saklıyor. Dolaptan çıkardığında ise yüzüğün karardığını 
fark ediyor.

Bu olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Gümüş yüzük yüzeyinde yeni bir bileşik oluşmuştur.

B) Gümüş zamanla farklı bir metale dönüşmüştür.

C) Gümüş bir alaşım olduğu için kararmıştır.

D) Gümüş yüzüğün kütlesi sabit kalmıştır.

19. İlk 18 element içerisinden belirlenen 6 element için aşağıdaki bilgiler veriliyor. 
• Son katmanlarındaki elektron sayıları eşit olan K ve L elementleri farklı grupta yer alırlar. 

• M elementi 3A grubunda bulunan bir yarı metaldir.

• N elementi son katmanında bir elektron bulundurmasına rağmen bir ametaldir.

• Aynı periyotta yer alan K, E ve F elementlerinden proton sayısı en fazla olan F elementi L elementi ile aynı 
grupta yer almaktadır.

Verilen bilgiler doğrultusunda bu 6 element periyodik cetvelde doğru yerlere yerleştirilecektir. 

Buna göre doğru yerleştirme aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

NA)

K
M

E F
L L

B)

F
M

N
K

E

C) N

K
M

E F

LL D)
FM

N

K
E



MEB  2021 - 2022 ● Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

4. Ünite: Madde ve Endüstri

20. 

Bilgi: pH’sı 5'in altında olan yağmurlar asit yağmuru olarak tanımlanır.

İstanbul - Çatalca'ya ait yağmur numunelerinin aylık ortalama pH verileri grafikte gösterilmiştir. 

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

pH

Oca
k

Şu
ba
t

Ma
rt

Nisa
n

Ma
yıs

Haz
ira

n
Te
mm

uz
Ağ
us
tos Eylü

l
Ekim
Ka
sım

Ar
alı
k

Buna göre Çatalca ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kış aylarında havadaki CO2, NO2, SO2 gazlarının yoğunluğu daha fazladır.

B) Ocak ayındaki yağmurlar genel olarak doğal yaşamı olumlu etkiler.

C) Ağustos ayındaki yağmurlar için asit yağmurlarından söz etmek mümkündür.
D) Mart ayındaki yağmurlar şubat ayına göre metal yüzeylere daha çok zarar verir.

21. Özdeş ısıtıcılar kullanılarak ilk sıcaklıkları eşit olan saf sıvılarla aşağıdaki deney düzenekleri hazırlanıyor. 

 100 mL 200 mL 100 mL 50 mL

1 2

L sıvısıL sıvısıK sıvısıK sıvısı

3 4

Buna göre kurulan düzeneklerle ilgili,

I. 1 ve 3. kaplardaki sıvıların eşit süre ısıtılarak son sıcaklıklarına bakıldığında öz ısıları karşılaştırılabilir.

II. 1 ve 2. kaplardaki sıvılar eşit süre ısıtıldığında 1. kaptaki sıvının sıcaklık değişiminin daha az olduğu gözlemlenir.

III. 3 ve 4. kaplardaki sıvılar kaynayıncaya kadar ısıtıldığında, 4. kaptaki sıvının daha kısa sürede kaynadığı göz-
lemlenir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
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22. 

Belirteçler Asit Ortamında 
Renk

Baz Ortamında 
Renk

Metil Oranj Kırmızı Sarı

Fenolftalein Renksiz Pembe

K, L, M ve N kaplarıyla hazırlanan aşağıdaki deney düzeneğinde her bir kaba asit, baz, metil oranj ve fenolftalein 
maddelerinden birisi konuluyor.

1 2

K

NM

L

Deneyde yalnız 1 numaralı musluk açıldığında K sıvısı M ve N'ye gidiyor ve M kabındaki sıvının sarı renge,  
N kabındaki sıvının kırmızı renge dönüştüğü gözleniyor.

Her kaptaki sıvı birbirinden farklı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) N kabındaki sıvının pH değeri 7-14 arasında iken M'deki 0-7 arasındadır.

B) 2 numaralı musluk tek başına açıldığında M kabındaki çözelti renksiz olur.

C) L kabında fenolftalein çözeltisi, K kabında metil oranj çözeltisi vardır.

D) Sulu çözeltilerine N kabındaki sıvı OH- iyonu, L kabındaki sıvı ise H+ iyonu verir.

23. Öğretmen "Maddenin Isı ile Etkileşimi" konusuyla ilgili sınıfa getirdiği terazinin 1. kefesine suyla ıslattığı, 2. kefesine de 
aynı miktarda kolonya ile ıslattığı özdeş mendilleri Şekil I'deki gibi koyuyor.

Bir süre sonra

Şekil I Şekil II

1
1

2
2

Bir süre bekledikten sonra terazinin dengesinin Şekil II'deki gibi bozulduğunu gözlemliyor.

Gözlem sonucu ile ilgili,

I. 1. kefedeki mendil daha çabuk kurumuştur.

II. Eşit kütledeki kolonya suya göre daha az ısı alarak buharlaşır.

III. Suyun buharlaşma ısısı kolonyanınkinden daha fazladır.

çıkarımlarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III



MEB  2021 - 2022 ● Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

4. Ünite: Madde ve Endüstri

24. Elementler periyodik tabloda artan atom numaralarına göre sıralanmaktadır. Periyodik tabloda ilk üç periyot dışında 
diğer tüm periyotların tam olarak dolu olduğu bilinmektedir.
Aşağıda verilen periyodik tabloda elementlerin kaynama noktalarına dair bilgiler siyah dairelerin boyutlarıyla simgelen-
miştir.

Periyodik Tablo

Kaynama Noktası (°C)
0 1000 2000 3000 4000 5000

Bu bilgiler kullanılarak aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Bilim insanları bazı elementler hakkında henüz yeterli bilgiye ulaşamamışlardır.

B) İkinci periyotta dört element normal koşullarda doğada gaz hâlinde bulunur.

C) Genellikle metallerin kaynama noktaları çok yüksektir.

D) 7A grubunda dört tane element bulunur.

25. Atmosfere yayılan karbondioksit (CO2), kükürtdioksit (SO2) ve azotdioksit (NO2) gazları havadaki su buharıyla tepki-
meye girerek bazı asitlerin oluşmasına sebep olurlar. Bu durum oluşan yağmurun pH değerinin değişmesine sebep 
olur. 
Aynı yüz ölçümüne  sahip P, R, S bölgelerinde, gaz salınımları birbirine eşit olan fabrika ve araç sayıları ile büyüklük 
ve tür çeşitleri aynı olan ağaç sayıları aşağıdaki çizelgede verilmiştir.

Bölgeler Araç sayısı Fabrika sayısı Ağaç sayısı

P 20.000 200 500
R 20.000 200 1500
S 10.000 100 4000

Buna göre bu bölgelerde meydana gelen yağmurların pH değerlerini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi 
olabilir? (Tablodakiler dışında atmosferin pH’ i etkileyen diğer unsurlar ihmal edilecektir.)

A) pH

P R S
Bölgeler

B) C) D)pH

P R S
Bölgeler

pH

P R S
Bölgeler

pH

P R S
Bölgeler
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26. Aşağıdaki grafikte P, R ve S elementlerinin katman sayıları ve son katmandaki elektron sayıları verilmiştir.

Katman Sayısı

P Elementi R Elementi S Elementi

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Son Katmandaki 
Elektron Sayısı

Verilen grafiğe göre, 

I . Elementlerin atom numaraları P > R > S şeklindedir.

II. R ve S elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir.

III. P ve S elementleri periyodik cetvelde aynı yatay sırada bulunurlar.

çıkarımlarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III  D) II ve III

27. Günlük hayatta karşılaşılan bazı olaylar sonunda maddenin sadece dış görünümünde meydana gelen değişimlere 
fiziksel değişim, tanecik yapısında meydana gelen değişimlere ise kimyasal değişim denir. 

Aşağıda zeytinden sabun yapımı için gerekli malzemeler ve yapım aşamaları sırasıyla verilmiştir.

7,5 kg zeytin
1,5 L su
250 g kostik (NaOH)
Plastik kap
Zeytin kırma taşı
Gözlük
Eldiven

Gerekli malzemeler
1.  Zeytinler, zeytin kırma taşı ile kırılarak çekirdekleri 

çıkarılır.
2. Çekirdeği çıkarılan zeytinler sıkıştırılarak ezilir ve yağları 

çıkarılır.
3. Tencereye konulan yağ üzerine su ve  kostik (NaOH) azar 

azar ilave edilir.
4. Belirli bir kıvama gelince katılaşması beklenir ve istenilen 

büyüklüklerde kesilir.

Sabun yapım aşamaları

Buna göre sabun yapımındaki olaylar fiziksel ve kimyasal değişim olarak gruplandırıldığında aşağıdakilerden 
hangisi doğru olur?

 Fiziksel değişim Kimyasal değişim
A)   1, 2 ve 4.  3.
B)   1, 2 ve 3.  4.
C)   2 ve 4.  1 ve 3.
D)   3 ve 4.  1 ve 2.
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28. Elementler kimyasal olaylar neticesinde birleşerek yeni bir madde oluştururlar. Bu kimyasal olay sırasında oluşan bile-
şiğin kütlesi tepkimeye katılan elementlerin kütleleri toplamına eşittir.

Yapılan deneylerde farklı miktarlarda azot ve hidrojen gazları uygun şartlarda tepkimeye sokularak amonyak bileşiğinin 
oluşumu gözlemlenmiştir. Tepkimenin oluşum modeli ve maddelerin kütleleri ile ilgili tablo aşağıda verilmiştir.

Azot gazı (N2) Hidrojen gazı (H2)         Amonyak (NH3)

+

Deney 
no

Tepkimeden önce Tepkimeden sonra

Azot (N2)                 
kütlesi

Hidrojen  
(H2) kütlesi

Amonyak 
(NH3) kütlesi

Azot  
(N2) kütlesi

Hidrojen 
(H2) kütlesi

Amonyak 
(NH3) kütlesi

1 16 3 – 2 – 17
2 44 9 – 2 – 51
3 56 15 – – 2 68
4 84 20 – – 2 102

Buna göre tabloda verilen ölçümler kontrol edildiğinde hangi deneyde yapılan ölçümde hata yapılmıştır?

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

29. Bir kesiğe ya da açık yaraya oksijenli su (hidrojen peroksit) temas ettiğinde hemen köpürmeye başladığı görülür. Kö-
pürme, oksijenli suyun enzim etkisiyle parçalanmasından kaynaklanır.

Aşağıda oksijenli suyu açık yaraya döktükten sonra oluşan durumlar gösterilmiştir.

1. Durum: Yara üzerinde köpürme  
 meydana gelir.

2. Durum: Bir süre sonra yara üzerinde su  
 oluşur ve oksijen gazı çıkışı olur.

Oksijen

SuYara

Oksijenli 

Su

Buna göre,

I. Bu olay kimyasal tepkimeye örnek olarak verilebilir.

II. Bu olay sonucunda oksijenli suyu oluşturan atomlar arası bağlar korunur.

III. Oksijenli su, oksijen ve suyun özelliklerini gösterir.

çıkarımlardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
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30. Çeşme suyunda bulunan kalsiyum (Ca) içerikli bileşikler, belli bir süre sonra metaller üzerine yapışıp kireç tortuları 
oluşturur.

Metal kaplar içinde zamanla oluşan kireç tortularının temizlenmesi için bir deney tasarlanıyor. 

Deney için,

• Şekildeki gibi özdeş bölmeler üzerinde eşit miktarda kireç tortularının bulunduğu metal kap hazırlanıyor.

• Bu tortuların üzerine diğer bölmelere taşırılmadan eşit miktarlarda şekildeki maddeler damlatılıyor.

Sirke

Saf su

Çamaşır
suyu

Tuz ruhu1

3

2

4

 

Deney sonucunda,

• 1. bölmedeki tortunun dağıldığı,
• 2. ve 3. bölmelerde tortular üzerinde herhangi bir 

değişim gerçekleşmediği,
• 4. bölmede tortunun dağıldığı ve metal levhanın 

aşındığı gözlemlenmiştir.

Deneye göre,
I. Kirecin temizlenmesi için sirkeli su kullanılabilir.
II. Baz özelliği gösteren kimyasallar tortunun temizlenmesinde etkili değildir.
III. pH değeri 7’den küçük olan tüm maddeler kireçlenmeyi önlemek için güvenle kullanılabilir.

çıkarımlarından hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

31. Mide rahatsızlıklarının giderilmesinde kullanılan ilaçların bazik özellikte olması gibi, bazı rahatsızlıkların giderilmesinde 
asit ve bazların birbirinin etkisini azaltma özelliklerinden faydalanılmaktadır.

Bir araştırmacı farklı arı türlerinin zehirlerini araştırmak için aşağıdaki deney düzeneklerini kuruyor.

D
EN

EY
 2

Eşek arısından 
alınan özüt (zehir) 

bir behere 
konuluyor.D

EN
EY

 1

Bal arısından 
alınan özüt (zehir) 

bir behere 
konuluyor.

Fenolftalein
damlatılıyor.

Mavi turnusol 
kağıdı batırılıyor. Batırılan kısım 

kırmızıya 
dönüyor.

Çözelti pembe 
renk oluyor.

Buna göre,

I. Bal arısı özütünün pH değeri daha büyüktür.

II. Eşek arısı ısırmalarında sirkeli su ile yaranın silinmesi acı hissini azaltır. 

III. Çözeltinin ve turnusol kağıdının son renklerinin kırmızı ve tonlarında olması, her iki özütün de asit olmasından 
kaynaklanır.

çıkarımlarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III
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32. Aşağıdaki deney düzeneğinde musluk açılarak alüminyum elementinin bulunduğu kaba yavaş yavaş K çözeltisi dam-
latılıyor. Kısa bir süre sonra balonun şiştiği gözlemleniyor.

Balon

K Çözeltisi

Musluk

K çözeltisi

Alüminyum metali

Bu deneyle ilgili, 

I. Musluk açıldıktan sonra alüminyumun bulunduğu kapta sadece fiziksel değişim meydana gelir.

II. Balonun içindeki gaz alüminyum metalinde ya da K çözeltisi içinde bulunan bazı atomları içerir.

III. Balon şiştikten sonra deney düzeneğinin kütlesinde bir artış meydana gelir.

çıkarımlarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II  C) I ve III D) II ve III
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33. Bir öğretmen üç kısımdan oluşan aşağıdaki deney düzeneğini hazırlamıştır.

Sülfürik asit
çözeltisi

Erlenmayer

Bakır parçaları Soğuk su

Erlenmayer

Cam borular

Cam şişe

1. Kısım 2. Kısım 3. Kısım

Su

Bu düzeneklerde gerçekleşen olaylar aşağıdaki gibidir.

• 1. Kısım’daki erlenmayerde bulunan sülfürik asit (H2SO4) çözeltisi, içerisine atılan bakır parçacıkları ile tepkimeye 
girerek yeni bir çözelti ve kükürtdioksit (SO2) gazı meydana getiriyor.

• 3. Kısım’daki su kaynatılıyor ve buharlaşması sağlanıyor.

• Oluşan kükürtdioksit (SO2) gazı ile su buharı, cam boru içerisinde tepkimeye giriyor. Tepkime sonrası meydana 
gelen bileşik, soğuk su içinde bulunan erlenmayerde sıvı olarak birikiyor.

Buna göre 2. Kısım’da gerçekleşen olay ve oluşan sıvı ile ilgili, 

I. Oluşan sıvının pH değeri 7’den büyüktür.

II. Atmosfer içerisinde gerçekleşen bir olaya örnektir.

III. Biriken sıvı, cam ile tepkimeye girerek erlenmayeri aşındırır.

yorumlarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I, II ve III
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34. Yanma olayının devam edebilmesi için yanan maddenin oksijen gazı ile temasının devam etmesi gerekir. Bu temas 
kesilirse yanan maddenin oksijen ile yapmış olduğu kimyasal tepkime engellenerek yangın söndürülebilir.

Bu olayı araştırmak için yapılan bir deneyin basamakları ve gözlemlenen olaylar aşağıda verilmiştir. 

1. Basamak: İçerisinde sirke bulanan 
kaba karbonat ilave ediliyor. Kap içe-
risinde köpürme başlıyor.

2. Basamak: Kabın ağzı, gaz geçir-
meyecek şekilde hızlıca kapatılıyor.

3. Basamak: Beher içerisinde yan-
makta olan mum belli bir süre sonra 
sönüyor.

Yapılan bu deneyde sonuç olarak aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Tepkime sürecinde oluşan yeni ürün, alevin oksijenle temasını kesmiştir. 

B) Karbonat ve sirkeyi oluşturan bağlar kırılmış, yeni atomlar oluşmuştur. 

C) Köpük oluşumu, fiziksel değişim sonucunda meydana gelmiştir. 

D) Oluşan köpük, kaptaki madde kütlesini artırmıştır.
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35. Aşağıdaki görselde insanlarda COVID-19 hastalığına sebep olan Sars-CoV-2 virüsünün yapısı gösterilmiştir.

Yağ yapısındaki lipit zar, virüsün uzun süre 
yapısını korumasını sağlamaktadır. 

Yüzeyinde bulunan diken proteinleriyle 
canlı hücrelerin yüzeyindeki almaçlara 
bağlanır.

İçte bulunan yönetici molekül ise virüsün 
bilgilerini taşır.

Lipit zar

Yönetici 
molekül

Diken 
protein 
yapı

✓

✓

✓

Bulaşıcılığın önlenmesi ve azaltılması konusunda alkol ve sabun kullanılmasını öneren bilim insanlarına göre alkol; 
protein yapıları oluşturan bağları yıkıp yeni bağlar yapar. Sabun, virüsü koruyan lipit zarın yapısını oluşturan yağları 
çözerek zarın koruyucu etkisini yok eder. Böylece virüsün kalıtsal yapısını oluşturan yönetici molekül, dış ortamda 
hızlıca bozulur. 

Buna göre,

I. Sabunun lipit zar yapısındaki yağı çözerek parçalaması fiziksel değişimdir.

II. Dış ortamda kalan yönetici molekülünün bozulması kimyasal değişimdir.

III. Alkolün protein yapılardaki bağları parçalaması fiziksel değişimdir.

çıkarımlarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

36. 

Antik çağlarda zeytinyağı, tahıl gibi gıdaların gemilerde taşınması sırasında 
“amfora” adı verilen kilden yapılmış testilerin kullanıldığı bilinmektedir. Yandaki 
fotoğrafta,  su altı arkeologları tarafından batık gemide bulunan birkaç amfora 
görülmektedir. Bulunan amforaların üzerindeki yanıklardan yola çıkarak geminin 
yanma sonucu batmış olma ihtimali üzerinde durulmaktadır.

Buna göre batık amforalarla ilgili yapılan aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğru olabilir?

A) Batık amforalarda yaşayan canlılar zamanla amforaların fiziksel ve kimyasal yapısını değiştirmiştir. 

B) Zamanla batık amforaların üzerinde oluşan çatlak ve kırıklar amforaların kimyasal değişime uğradığını gösterir.

C) Batmadan önce gemide meydana gelen yangın, amforaların sadece iç yapısında değişiklik meydana getirmiştir. 

D) Batık amforaların üzerinde biriken katı atıklar (plastik, metal vb.) amforaların sadece kimyasal yapısını değiştirmiştir.
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37. Hidroklorik asit (HCl) çözeltisine çinko metali parçaları eklenerek aşağıdaki kimyasal tepkime deneyi yapılıyor.

200 g

1. Durum 2. Durum

HCl
Çinko

Erlenmayer

Balon

Hassas 
terazi

180 g

3. Durum

Çökelek

• 1. Durum’da HCl çözeltisi, erlenmayer, çinko parçaları ve balonun toplam kütleleri hassas teraziyle ölçülüyor.

• 2. Durum’da çinko parçaları HCl çözeltisi içerisine atılır atılmaz balon erlenmayerin ağzına takılıyor. Ardından 
kabın biraz ısındığı, gaz çıkışı olduğu, balonun şiştiği ve kabın dibinde beyaz çökelti oluşmaya başladığı gözlem-
leniyor.

• 3. Durum’da gaz çıkışı bittikten sonra, balonun ağzı bağlanarak kaptan alınıyor ve geriye kalan kabın kütlesi 
ölçülüyor.

Buna göre deneyde gerçekleşen kimyasal tepkimeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Tepkime sonucunda çinko atomları yok olmuştur. 

B) Balonun şişmesine neden olan gazın kütlesi 20 g’dır. 

C) Tepkimeye giren maddelerin toplam kütlesi 200 g’dan azdır.

D) Tepkimede balonun şişmesine neden olan yeni atomlar oluşmuştur.

38. Bir laborant, üzerinde yazan pH değerlerine göre şişeleri rafa dizecektir.

pH=1 K LpH=3pH=2 pH=5 pH=6 pH=7 pH=8 pH=9 pH=10 pH=11 pH=12 pH=14

Son kalan iki şişenin üzerinde etiket olmadığını fark eden laborant, yerleştirmeye devam edebilmek için bazı işlemler 
yapacaktır.

Kalan şişeleri doğru bölmelere yerleştirmek için laborantın yapacağı en uygun işlem aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Şişenin içindeki maddelerin tadına bakmalı; tadı ekşi olanı K bölmesine, acı olanı L bölmesine koymalıdır.

B) Bu maddelerin elektriği iletip iletmediğine bakmalı; ileteni L bölmesine, iletmeyeni K bölmesine koymalıdır. 

C) Şişenin içindeki maddeleri eline dökmeli; ele kayganlık hissi vereni L bölgesine, diğerini K bölgesine koymalıdır.

D) Turnusol kâğıdı kullanmalı; mavi turnusolü kırmızıya çevireni K bölmesine, kırmızı turnusolü maviye çevireni L böl-
mesine koymalıdır.
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39. Aşağıda periyodik tablonun bir kesiti verilmiştir. 

Mavi

Yeşil

Turuncu

Bu periyodik tabloda, kutucuklara belirli bir kurala göre yatay ve sola yatık çizgiler çekilerek elementlerin periyodik tab-
lodaki yeri hakkında bilgi verilmiştir. Farklı sınıfa ait elementler farklı renkler ile boyanmıştır.

Yapılan renklendirme ve tarama kuralı dikkate alındığında verilen periyodik tablo kesitinde aşağıdaki gösterim-
lerden hangisi bulunabilir?

    A) B) C) D)

Mavi MaviYeşilTuruncu

40. Oksidasyon sonucu bir madde oksijen ile kimyasal tepkimeye girerek renk değiştirebilir.
Çay bahçelerinden toplanan çay yapraklarına fabrikalarda uygulanan işlemler aşağıdaki görsellerde verilmiştir.

Çay b�tk�s�

1. Aşama: Çay yapraklarında bu-
lunan su, sıcak hava �le buharlaş-
tırılır. Çay yaprağı, renk ve koku 

özell�kler�n� korur.

2. Aşama: Çay yaprağı, 
oks�dasyon �şlem� sonucu 

karararak renk değ�şt�r�r. Bu 
aşamada çayda �stenen renk, 

koku, tat ve aroma oluşur.

Buna göre çay bitkisiyle ilgili,

I. 1. Aşama’da gökkuşağı oluşurken meydana gelen değişimi geçirmiştir. 

II. 2. Aşama’da yapısını oluşturan atomların kimliği değişmiştir.

III. 2. Aşama’da yapısına oksijen atomları da eklenmiştir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III
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41. A grubu elementleri için; nötr hâldeki bir element atomunun elektron dağılımındaki katman sayısı o elementin periyot 
numarasını, son katmanındaki elektron sayısı ise grup numarasını verir.

Bir öğrenci proje ödevi olarak elementlerin periyodik tablodaki yerini gösteren şekildeki gibi bir abaküs tasarlıyor.

• Modelde her bir renk farklı bir element atomunu temsil etmektedir.

• Boncukların üzerindeki rakamlar, o katmanda kaç elektron olduğunu göstermektedir.

2 2 2 2

8 8 8

2 1

1

8 8 8

4. Katman

3. Katman

2. Katman

1. Katman
K
ırm

ız
ı

M
av

i

Ye
şi
l

S
ar
ı

Hazırlanan bu proje ödevinden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğrudur?

A) Kırmızı ve yeşil renkli elementler benzer kimyasal özellik gösterir.

B) Atom numaraları aralarındaki ilişki Kırmızı = Yeşil > Mavi > Sarı

C) Yeşil ve sarı renkli elementler aynı yatay sırada bulunurlar.

D) Mavi renkli element periyodik tablonun en sağında bulunur.

42. Aşağıdaki fotoğraf Kars’ta sıcaklığın sıfırın altında 17°C olduğu bir güne aittir. Görselde tenrecede bulunan 90°C sı-
caklığındaki su hızla gökyüzüne saçıldığında gerçekleşen durum verilmiştir. Suyun bu süreçte geçirdiği sıcaklık zaman 
grafiği aşağıdadır.

Sıcaklık (°C)

Zaman (s)

90

0

-17
5 10 20

Verilen bilgilere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

A) Tenceredeki su saftır.

B) Su ortama ısı vermiştir. 

C) Bu durum kırağıya örnek verilebilir.

D) Daha soğuk ortamlarda deney daha kısa sürede gerçekleşebilir.
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43. Öğretmen asit ve bazların etkilerini göstermek için içi metal dışı cam olan bir bardak ve pH değerleri verilen K ve L 
çözeltilerini kullanarak bir deney düzeneği hazırlıyor.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

pH K Sıvısı L Sıvısı

1. Deney 2. Deney

K sıvısı bardağın içine dökülüyor. Bardak yarısı sıvıda olacak şekilde, içinde
K sıvısı bulunan başka bir kaba konuluyor.

3. Deney

L Sıvısı

4. Deney

L Sıvısı

L sıvısı bardağın içine dökülüyor. Bardak yarısı sıvı içinde olacak şekilde, içinde
L sıvısı bulunan başka bir kaba konuluyor. 

10 dakika sonra bardağın içinde
aşınma ve gaz çıkışı gözleniyor. 

10 dakika sonra bardağın dışında
herhangi bir değişim gözlenmiyor. 

10 dakika sonra bardağın içinde
herhangi bir değişim gözlenmiyor.

10 dakika sonra bardağın dışında
aşınma ve tahribat gözleniyor.

Deneyin
Yapılışı

Deneyin
Sonucu

Deneyin
Yapılışı

Deneyin
Sonucu

Yalnızca bu deneyden hareketle,

I. Deneylerin hepsinde, kimyasal tepkime gerçekleşmiştir.

II. Asitler metallere, bazlar camlara etki ederler.

III. Kimyasal tepkimelerde kütle korunur.

sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III
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44. Periyodik tablo ile ilgili bazı bilim insanlarının yaptığı çalışmalar aşağıdaki gibidir.

Johann W. Döbereiner : 1829 yılında elementleri belirli bir düzene koymak için ilk çalışmayı yapmıştır.

A. E. Beguyer De Chancourtois : 1862 yılında, benzer fiziksel özellik gösteren elementleri dikey sıralarda olacak 
şekilde sarmal olarak sıralayarak periyodik tablosunu oluşturmuştur.

Dimitri Mendeleyev : 1869 yılında periyodik tablosunu bilinen 63 element ile oluşturmuş ama o güne kadar buluna-
mamış bazı elementlerin varlığını ve özelliklerini tahmin etmiştir. Ölümünden bir yıl sonra ise bilinen elementlerin sayısı 
86’ya yükselmiştir.

Henry Moseley : 1911 yılında periyodik tabloda elementleri atom numaralarına göre sıralamıştır.

Glenn T. Seaborg : 1940 yılında periyodik tabloya son halini vermiştir.
Son 300 yıldaki element sayısındaki değişim ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Yıllar 1718 1748 1788 1828 1868 1908 1918 1958 1998 2018
Element Sayısı 13 15 26 54 63 86 87 101 112 118

Verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

A) Periyodik tablo çalışmaları yapılmadan önce de keşfedilmiş elementler vardır.

B) Periyodik tabloya son halini verdikten sonra başka element keşfedilmemiştir.

C) Bilim insanları uzun süre elementleri sınıflandırma ihtiyacı duymamışlardır.

D) Element sayısının artmasında Mendeleyev’in periyodik tablo çalışmalarının katkısı vardır.

45. Kimyasal tepkimelerde kütlenin korunduğunu bilen bir öğrenci bu konuyu aşağıdaki etkinlik ile arkadaşlarına da anlat-
mak istemiştir.

 1. İşlem
Kabın kütlesi

ölçülüyor 

 2. İşlem
Kap ve 1.  maddenin

kütlesi ölçülüyor

 3. İşlem
Kap ve 2. maddenin

kütlesi ölçülüyor

 4. İşlem
Kap içerisine iki

madde karıştırılıp kütlesi 
ölçülüyor

Arkadaşları ise etkinlik sırasında bir hata yaptığını söylemişlerdir.

Buna göre öğrenci aşağıdakilerden hangisini yaparsa etkinlikteki hatayı düzeltmiş olur?

A) Ölçümler sırasında kabın ağzını kapalı tutmalı

B) Her bir maddenin kütlesini farklı tartı kullanarak ölçmeli

C) Önce maddeleri karıştırıp daha sonra kütlelerini ölçmeli

D) Maddeleri kapalı bir kapta karıştırıp kapağı açtıktan sonra kabın kütlesini ölçmeli
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46. Luminol, uygun şartlarda bazik bir ortamda mavimsi renkte ışık saçar. 

Polisler yüzeylerde kan olup olmadığı anlamak için luminol püskürtürler. Aşağıdaki görselde karanlık bir ortamda yapı-
lan buna ait bir uygulama yer almaktadır.

LUMİNOL

Yüzeye luminol sıvısı sıkılır.

Temiz görünen yüzey Püskürtme işleminden sonra
üzerinde mavi kısımlar görülen yüzey

Kan

Bu olaydan yola çıkarak,

I. Luminol doğal asit-baz ayraçlarından bir tanesidir.

II. Kandaki OH– iyonu sayısı H+ iyonu sayısından fazladır.

III. Luminol portakal suyu lekesiyle etkileşime girdiğinde kırmızı ışık yayar.

çıkarımlarından hangileri yapılır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I, II ve III

47. Elektrikli Radyatör: Elektrik enerjisiyle ısıtılan akışkanın, ısısını odaya ileten metalden yapılmış ısıtma aracıdır.
Aşağıda farklı cins metallerden yapılmış radyatörler verilmiştir.

Radyatör Düğmesi
I. oda II. oda

Alüminyum

III. oda

özısısı=0,46J/goC özısısı=0,91J/goC özısısı=0,37J/goC
Bakır

Özdeş üç odaya içinde aynı sıvı olan ve düğmesi 0’dan 4’e getirildiğinde sıcaklığı artıran bu elektrikli radyatörler yer-
leştirilmiştir.

Verilen bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Radyatörlerin derecesi 2’den 1’ e düşürüldüğünde II. odanın sıcaklığı diğerlerine göre daha yavaş düşer.

B) Radyatörlerin derecesi 2’den 3’e çıkarıldığında III.odanın sıcaklığı diğerlerine göre daha hızlı artar.

C) Radyatör düğmelerinin hepsi 4’e getirildiğinde her üç odanın sıcaklığı da belli süre sonunda eşit olur.

D) Radyatörler kapatıldıktan 5 dk sonra radyatörlerin sıcaklıkları Bakır > Demir > Alüminyum şeklinde olur.
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48. Asit sızıntısı meydana gelen bir bölgede yerler kumla kapatılır ve havanın tamamen temizlenmesi için çalışma başlatı-
lır. Bunlara ilave olarak asitin gözlere ve solunum yollarına zarar verici özelliğinden dolayı çevresi de boşaltılır.  

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sızıntının meydana geldiği bölgede toprak yapısı zarar görebilir.

B) Sızıntıdan sonra asit yağmuruna yönelik önlem alınmıştır.

C) Asitin göze zarar vermesi buharlaştığını gösterir.

D) Kullanılan kumun pH derecesi 0-7 arasındadır.

49. Asetik asit yumurta kabuğundaki kalsiyum karbonat ile reaksiyona girer ve kabarcıklar halinde karbondioksit gazını 
açığa çıkartır.

Toz hâline getirilmiş yumurta kabuğu bazı çözeltilere ilave edilmiş ve sonuçlar tabloda gösterilmiştir.

Sirke K Çözeltisi L Çözeltisi M Çözeltisi N Çözeltisi

Gaz Çıkışı Var Yok Yok Var Yok

Buna göre aşağıdakilerden hangisine kesinlikle ulaşılır? 

A) K ve L çözeltilerinin pH değeri 7’den büyüktür.

B) K ve N çözeltilerinin türü aynıdır.

C) M çözeltisi mavi turnusol kâğıdına etki eder.

D) N çözeltisi metil oranja etki eder.



Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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50. Araçlarda güvenli bir sürüş için yolların sıcaklığına göre sürati ayarlamak çok önemlidir. Yolun sıcaklığı azaldıkça aracın 
yol tutuşu azalacağından sürati de azaltılmalıdır.

Bu bilgiden hareketle bir öğrencinin, gelecekte kullanılabilecek sürücüsüz araçlar için robotik kodlama ile yaptığı yazı-
lım, aracın süratini yolun sıcaklığı ile orantılı bir şekilde ayarlamaktadır. 

I. yol

II. yol

III. yol

K

K

L

L

Yazılımı test etmek için K ve L maddelerinden yapılmış eşit uzunluktaki üç yola aynı miktarda ısı vererek özdeş araçlar 
yarıştırılmış ve III. yolu kullanan araç 2. olmuştur. 

Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) K’nin öz ısısı L’den yüksektir.

B) Yolların öz ısının yüksek olması araçların süratini artırmıştır.

C) III. yolda K ve L farklı uzunluklarda kullanılırsa sıralama değişmez.

D) III. yolda L’nin kullanıldığı kısım artırılırsa bu yolu kullanan araç birinci olur.


